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1. Вступ. 

Поточний 2013 рік є роком слави: він приносить нам 70-ту річницю 

звільнення від німецьких загарбників Полтавщини, а наступного будемо 

відзначати роковини визволення від ворожої навали і всієї нашої Вітчизни-

України. Ці дати сприяють підвищенню інтересу у суспільстві до подій осені 

1943-44 років. Ми повинні використати цей інтерес для дослідження та 

інформування громадськості на теми війни. Адже і сьогодні нерідко можна 

почути, як люди щиро і впевнено говорять, скажімо, що особливих боїв за 

визволення Миргородщини не було взагалі, що ворог після поразки на 

Курській дузі просто відкочувався до самого Дніпра... Проблема незнання 

власної історії насправді є ганебною проблемою нелюбові не лише до 

рідного краю, але і до власного роду. Адже наші прадіди – з кожної родини, - 

всі несли тягар війни. 

Разом з тим, зазначимо, що проблема визволення Миргородщини 

висвітлена у літературі недостатньо. Погляд дослідників частіше був 

звернений до самого міста Миргорода і відповідно – до смуги наступу 373 та 

93 дивізій. При цьому яскраві події у віддалених населених пунктах інколи 

випадали з поля зору краєзнавців. Скажімо, - найбільш грунтовною на 

сьогодні є праця полковника Бондаренка Н.С. «З боями по землі 

полтавській». [ 1 ] Використовуючи архівні матеріали колишній начальник 

артилерії 373 дивізії дає навпрочуд цілісну і яскраву картину наступу на 

миргородському напрямку. Але поза увагою дослідника залишились землі 

колишнього Комишнянського району, - краю дуже близького для багатьох 

учнів Миргородської ЗОШ № 1 імені Панаса Мирного, які ведуть свій 

родовід із сіл північної Миргородщини.  

Отже, з огляду на велику суспільну значимість теми визволення 

Миргородщини, її недостатню висвітленість у літературі та її велику 

практичну корисність при укладанні власних родоводів, ми вирішили обрати 

своєю метою дослідження обставин визволення північної Миргородщини. 
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2. Основна частина. 

Отже, обравши предмет дослідження, ми 

розпочали свою роботу у шкільному музеї з 

опрацювання згаданої роботи Бондаренка Н.С., з 

якої ми для себе встановили загальну картину 

наступу частин Червоної армії на Миргород, і 

зокрема, що 16 вересня 1943р. на 

Комишнянському напрямку наступала 294 с.д., а 

позиції 373 с.д. розміщувались по берегу 

р.Хорол від Зуєвець до Хомутця. [ 1 ] 

 Далі ми вирішили продовжити пошук у 

Миргородському краєзнавчому музеї. Під час зустрічі з директором закладу 

Фесенком Андрієм Михайловичем, ми 

отримали дорогоцінний подарунок – 

електронний фотоархів Ервіна Зегрта – 

німецького санітара, що у 1941-43рр. 

проходив службу у Миргороді. Ця унікальна 

фотозбірка була тільки-но передана до 

нашого міста (на початку вересня 2013 р.) 

родичкою пана Ервіна -  Люцією Зегрт. Зараз 

співробітники музею проводять 

інтерпретацію отриманих зображень: 

опізнання місцевостей Миргородщини, 

встановлення часу фотознімків та зображени на них осіб.[ 9 ] А ми вирішили 

використати унікальні світлини фотоархіву Зегрта при оформленні титульної 

сторінки нашої роботи.  

Наступним етапом нашого пошуку була робота у Полтавському 

обласному державному архіві, де нам пощастило знайти книгу: 

«Хронологічний довідник про період тимчасової німецько-фашистської 

окупації населених пунктів Полтавської області 1941-1945 рр.». Вказане 
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джерело дозволило нам встановити дати 

звільнення усіх населених пунктів північно-

західної (малодослідженої) сторони 

Миргородського району, прослідкувати день 

за днем рух фронту по вказаній 

території.[10] 

Потім ми відправились працювати до 

бібліотек нашого міста. У Міській публічній 

бібліотеці імені Давида Гурамішвілі ми 

працювали зі спогадами генерала Кирила Семеновича Москаленка «На 

Південно-Західному напрямку». Книга чудово ілюстрована, містить багато 

карт і схем. Вже з першого погляду на 

карту № 4, «Хід бойових дій 8-

21.ІХ.1943р.» ми звернули увагу на те, 

що лінія фронту на 13 вересня проходила 

напівдорозі із Миргорода у Гадяч, - тобто 

у сучасних межах Миргородського 

району.[3]с.96-97 На карті показано, що 

14.09.1943р. німці завдали у цьому районі 

контрудар із застосуванням танків. Нас зацікавило питання - де саме відбувся 

цей бій. Ми визначили на цій карті розташування найбільших сіл за 

характерними обрисами річкової долини Хорола та Сули. (Додаток 1) 

Далі отримані пуансони – позначки населених пунктів, було 

використано для здійснення комп’ютерного масштабованого перенесення 

позицій 112-ї німецької піхотної дивізії (силами якої було завдано контрудар 

14.09.1943р.) з карти № 4 на сучасні топографічні карти, що дозволило б 

деталізувати зображення. Знаючи масштаби карт, це зробив редактор сайту 

загону. (Додатки 2.А., 2.Б.) Завдяки отриманій картосхемі ми виявили, що 

бойова лінія німецької 112-ї дивізії 14.09.1943р. простягувалась у межиріччі 

Сули і Хорола через Сенчу, Забодакву, Верхню Будаківку і Остапівку. 

У Полтавському 

обласному державному 

архіві 
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Незважаючи на значну генералізацію карти, висока достовірність отриманої 

нами інформації підтверджується загальним підйомом рельєфу у цьому місці 

– німцям зручно було саме тут налагоджувати свою оборону, та спогадами 

очевидця бою – Васильком  Олексієм Омеляновичем 1933 р.н.[  7 ] 

Також ми вирішили розібратися, чому ворожий контрудар 

здійснювався двома окремими колонами: один удар з району Забодакви, а 

другий – з району Верхньої Будаківки. Проаналізувавши топографічну карту, 

ми дійшли висновку, що причиною такого рішення могла бути спроба обійти 

болотисту долину річки Боди.  

Переконавшись, що вказаний контрудар 14.09 1943р. відбувався таки 

на Миргородщині, - поблизу сіл, звідки ведуть свій родовід багато наших 

шкільних товаришів, ми вирішили продовжити роботу з мемуарами 

К.С.Москаленка, щоб встановити обставини вказаних боїв. Тим більше, що 

генерал говорить про них, як про подію загальнофронтового значення. Адже 

саме після провалу німецького контрнаступу, - вже увечорі 15.09.1943р. 

Манштейн віддав свій відомий наказ про відведення військ групи армій 

Південь за Дніпро! [ 3 ]с.118.  

 З книги «На Південно-Західному напрямку» ми дізнались, що 

командування Червоної армії вже тоді планувало захоплення п’яти головних 

переправ через Дніпро. Оскільки до трьох із них (Київської, Канівської та 

Черкаської) - вели шляхи, що проходили у смузі 40-ї армії, то саме їй було 

призначено відіграти головну роль у майбутньому наступі. План 

наступальної операції, який розробили замісник Верховного 

Головнокомандуючого маршал Г.К.Жуков і командуючий Воронезького 

фронту генерал Н.В.Ватутін, передбачав надання 40-й армії підкріплень: 10-й 

танковий корпус, 39 і 29 стрілецькі дивізії, 1 артилерійську і 1 

винищувально-протитанкову бригади, 2 гаубичних, 2 гвардійських 

мінометних полки та інші частини. У подальшому, вже у ході наступу, 40 

армія постійно отримувала додаткові надходження людьми та технікою, а 

фронтова авіація діяла повністю у її інтересах. 
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Наступ було відновлено 9 вересня 1943 року, - 40 армія форсувала 

Хорол і вже 13 вересня захопила Лохвицю. Просування 40-ї армії серйозно 

занепокоїло ворога: крім наявних тут 4 німецьких дивізій (кожна з них мала 

по 30-40 танків), угрупування підсилили 11-ю танковою дивізією і 

моторизованою дивізією «Велика Німеччина». Але стрімкий рух 40-ї армії 

робив тривожним і її власне положення. Чим далі армія вганяла свій бойовий 

клин у оборону ворога, тим більш небезпечною дугою витягувався її фронт: 

на 14 вересня він простягнувся від Глинська Сумської області на південь до 

Лохвиці, а звідти круто повертав на схід - до Березової Луки. (Додаток1) 

Такою була дислокація головних сил, а передові рухливі танкові частини 

виривалися вперед набагато далі, інколи 

випереджуючи просування фронту на 10 і 

більше днів – це понад сто кілометрів!  

От скажімо, у Комишні на пам’ятній 

дошці записані імена загиблих за визволення 

селища, і серед них - молодший лейтенант 

ВинниченкоМ.О. Щоб встановити долю 

полеглих, ми звернулись до  керівника 

пошукового відділу Миргородської міської 

організації ветеранів Долгопятова Миколи Миколайовича. Завдяки його 

допомозі нам вдалось встановити біографію загиблого: Винниченко Михайло 

Олександрович 1921р.н, командир танку Т-34 2-го танкового батальйону 58 

Гв танкової бригади. Наскільки далеко його екіпаж випередив головні сили 

40-ї армії, свідчить сама географія подій: адже загинув він у околиці 

Комишні, - це вже смуга сусідньої 47-ї армії. Промовистою є і дата смерті - 

21.08.1943р. – це ж майже за місяць до визволення селища!  

Оскільки в ході наступу 40-ва армія розтягнула власний фронт 

небезпечною петлею, то природньо було очікувати від ворога контрударів по 

її флангах. Та і армійська розвідка підтверджувала таку небезпеку: на 

північному крилі, - у Роменському районі Сумської обл., терміново 
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розгорталась 7-ма піхотна дивізія вермахту, а на південному крилі (на півночі 

Миргородщини), було виявлено скупчення не менше полку піхоти, 25 танків 

та артилерія.  

Звичайно, вже був не 1941 рік, і за самих несприятливих обставин 40-й 

армії оточення не загрожувало, але ворог був здатен внести сум’яття у бойові 

порядки військ, відкинути їх на східний берег Сули і відновити свою оборону 

вздовж річкової долини. Розуміючи важливість збереження наступального 

темпу у смузі 40-ї армії, командуючий Воронезьким фронтом Н.В.Ватутін в 

ніч на 14 вересня передав їм зі складу 47- ї армії стрілецьку дивізію. 

Настав ранок 14 вересня. О 8 годині війська 40-ї армії відновили 

наступ, але зустріли рішучий опір. 

Особливо наполегливо оборонялися 

ворожі частини, що протидіяли лівому 

фланзі армії (північ Миргородщини). [ 

3 ] с.116  На правому ж крилі,- в 

Роменському районі, опір незабаром 

почав слабшати, і 52-й стрілецький 

корпус зміг просунутися на кілька кілометрів.  

Рівно опівдні 14 вересня розпочався німецький контрудар по флангах 

40-ї армії. На північному крилі 7- а піхотна дивізія за підтримки 40 танків 

захопили Ярошівку, Нову Греблю і рушили на південь. Однак за дві години 

гітлерівці, втративши 10 танків і до 200 солдатів і офіцерів, були змушені 

припинити атаки. О 14 годині 30 хвилин війська північного флангу завдали 

удару у відповідь. Для розвитку успіху у бій було додатково введено, крім 

військ вже згаданого «ударного кулака», ще одну дивізію, - ворог не 

витримав і розпочав поспішно відходити на новий рубіж по правому берегу 

річки Удай.  

Генерали-суперники: Серафим Меркулов 

(ліворуч) і Вальтер Нерінг (праворуч) 
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Про перебіг німецької контратаки на південному крилі 40-ї армії (на 

півночі Миргородщини), процитуємо безпосередньо спогади генерала 

К.С.Москаленка: «На лівому фланзі армії гітлерівці в той день також почали 

з контратак. Правда, тут вони діяли меншими силами, 

ніж у смузі 52-го стрілецького корпусу, але з такою ж 

люттю і так само безуспішно. Чотири ворожі 

контратаки відбив за день 47-й стрілецький корпус, 

яким тепер командував генерал С.П.Меркулов. 

Вимотавши гітлерівців у боях, наші війська і тут 

змусили їх до відходу».[ 3 ]с.116 

Встановивши з літератури обставини бою, ми 

розпочали пошук живих свідків описаних подій. 

Зустріч із колишнім танкістом, кавалером ордену 

Вітчизняної війни ІІ ступеня та двох орденів Червоної Зірки, мешканцем 

Миргорода Петлюхом Василем Івановичем 1918 р.н. дозволила нам 

отримати надзвичайно детальні відомості від безпосереднього учасника бою. 

За матеріалами його розповіді та інформацією сайту «Подвиг народу» нами 

було складено схему просування 59 танкової бригади 8-го танкового корпусу.  

Спогади уродженця Верхньої Будаківки Василька Олексія 

Омеляновича 1933 р.н. теж виявились надзвичайно цінними, - він розповів 

про події 15 вересня 1943р., коли німецький контрудар вже вичерпав свої 

сили і Червона армія відновила свій наступ. Бій за визволення Верхньої 

Будаківки та Онацького виявився кривавим: три рази атакували червоні 

підрозділи пагорбок на північ від села. (Ми встановили, що йдеться про 

висоту 155.2, що підноситься над долиною річки Боди на 45м). Поле перед 

пагорбом було «устелено трупами», - їх перед відступом гітлерівські солдати 

повкидали у криниці, щоб зробити воду непридатною.  

Петлюх В.І. 
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Червоні відправили танки в обхід хутора 

Онацького - у розвідку на Сенчу, але німці підбили 

два танки і захопили у полон двох танкістів – 

побитих, обгорілих. Їх потім допитували у штабі. 

Ворожий штаб  знаходився у дворі В.О. Василька, це 

якраз у центрі хутора Онацького.  

Відступили німці таємно – вночі. На ранок 16 

вересня 1943р.  була велика радість: люди цілувались, 

давали молоко солдатам, а ті натомість ділилися консервами.[ 7 ] 

Вихованці пошукового загону «Славія» 14.09.2013р. здійснили 

експедицію до місця бою, піднялись на висоту 155.2… Сьогодні про колишні 

бої у цьому краї нагадують лише могильні камені. У центрі Верхньої 

Будаківки стоять дві стели. На одній - імена загиблих на фронтах 

односельців, на другій – тих, хто віддав життя за визволення села, - 6 прізвищ 

з ініціалами. На згадку про них поет – уродженець села Москаленко Петро 

Миколайович написав один зі своїх віршів.  

Оскільки імена загиблих на стелі не вказані, то знайти інформацію про 

них було вкрай важко. Зрештою, нам вдалося за матеріалами сайту «ОБД 

Меморіал» встановити особи лише двох: Багайтхаїн Сесінгулін 1896 р.н. та 

Копплі Туркалієв 1898 р.н.  Обидва червоноармійці служили у штабній 

команді 294-ї стрілецької дивізії і загинули у бою за 

визволення с.Панченки в один день – 17.09.1943р.[11] 

Те, що гинули бійці дивізійного штабу, може 

вказувати на особливу жорстокість боїв у районі 

Будаківки.  

Під час експедиції ми відвідали музей 

Остапівської школи, де збереглися залишки зброї від 

часів бою 14 вересня 1943р. (Додаток 3)  

Спогади Поповича Пантелеймона 

Васильовича 1927 р.н. дозволили нам встановити обставини відступу 

    Василько О.О. 

    Попович П.В. 
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німецьких військ у ніч на 16.09.1943р., - спалення усіх клунь із хлібом та 

знищення мосту через р.Озницю; а також факт, який можна вважати 

символічним: місцевість біля хутора Панченки де розгорівся бій 15.09.1943р., 

була напередодні (весною 1943р) відведена для господарювання двом 

німецьким колоністам… [ 9 ] Недовелося…  

Доля німців у подіях вересня 1943 року теж нам небайдужа. Адже 

звичайна людяність вимагає гідного ставлення до полоненого, а тим бідьше – 

до загиблого ворога. Ми, вихованці пошукового загону «Славія», вирішили 

дослідити бойовий шлях тих підрозділів Вермахту, які стали учасниками боїв 

14-15.09.1943р. З книги Москаленка К.С. «На південно-західному напрямку» 

ми дізнались, що контрнаступ на Миргородщині гітлерівці здійснювали 

силами 112-ї піхотної дивізії та 24 танкового корпусу, якими керували 

відповідно - генерал-лейтенант Тіобальд Ліб та генерал танкових військ, 

колишній командуючий німецькими військами у Африці - Вальтер Нерінг. 

Їхнім суперником з боку Чевоної армії був генерал-майор Серафим Меркулов 

(47 стрілецький корпус).  

Працюючи в інтернеті ми натрапили на 

німецький сайт 57-ї піхотної дивізії. З нього ми 

дізнались, що вона, у смузі 112 п.д. теж брала 

участь у бою під Будаківкою.[14] За здобутими 

матеріалами нам вдалося визначити міру участі 

57-ї с.д. у подіях 14-15.09.1943р., склавши схему 

зміни її дислокації. Виявилося, що саме провал 

німецького контрнаступу призвів до зміщення 

командуючого дивізією Вінценца Мюллера, який 

пробув на своїй посаді лише 18 днів.[13] Згодом 

йому судилося відіграти досить яскраву роль у історії. Адже саме з його 

ініціативи 22.07.1944р. 17 генералів Вермахту, усвідомлюючи безнадійність 

подальшої боротьби, підписали звернення із закликом до її припинення. Цей 

крок вимагав від Вінцента Мюллера особистої жертовності, адже Гітлер міг 
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жорстоко помстится його родині, - зрештою, так і сталося – всі його близькі 

опинилися у концентраційному таборі. Вже після війни колишній 

гітлерівський генерал зробив досить стрімку кар’єру у НДР, посівши місце 

заступника міністра оборони цієї країни. [ 15 ] 

На сайті пам’яті 57-ї с.д. ми отримали електронну пошту (e-mail:  

hannes.Kiessling@57id.de) одного з адміністраторів – пана Ханса Кіслінга. 

Ми вирішили написати йому листа. У ході спілкування виявилось, що дід 

пана Ханса - єфрейтор Вільгельм Кіслінг загинув саме 15.09.1943р. у бою 

між Будаківкою і Свистунівкою, - 

вражений шрапнеллю у голову. Його 

внук Ханс Кіслінг зробив графічну 

реконструкцію бою. (Додаток 8) 

 

4. Висновки 

Отже в результаті нашого 

дослідження ми: 

1. Встановили місце німецького контрудару 14.09.1943р. на 

Миргородщині, - ворог піднімався в атаку з висот Верхньої Будаківки, 

штурмував курган Королева Могила і просувався  далі до Свистунівки  (біля 4 

км. на північ); визначили військові підрозділи, що з обох боків брали участь у бою; 

встановили історичне значення події. 

2. За архівними матеріалами вдалося встановити дати звільнення від 

гітлерівців усіх населених пунктів північно-західного, раніше 

малодослідженого у літературі сектору Миргородського району.  

3. Ми записали три свідчення учасників (Петлюха В.І.) та свідків вказаного 

контрудару (Василька О.О., Поповича П.В.)  

4. Встановили бойовий шлях трьох воїнів Червоної армії – лейтенанта 

Винниченка Михайла Олександровича 1921р.н., та рядових: Багайтхан 

Сесінгулін 1896 р.н., Копплі Туркалієв 1898 р.н., що загинули у ході бою у 

районі Верхньої Будаківки. 

mailto:hannes.Kiessling@57id.de
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5. Нам стало також відомо місце і обставини загибелі німецького 

солдата Вільгельма Кіслінга, встановити зв’язок з його рідними.  

6. Ми дізналися про яскраві сторони біографій ворожих генералів: 

командуючого 57 с.д. Вінцента Мюллера та керівника 24 т.к. – Вальтера 

Нерінга.  

7. Оцифрували і розмістили на сайті нашого пошукового загону цінне 

історичне джерело – дослідження полковника Бондаренка Н.М. «З боями по 

землі полтавській».  

8. Зафіксували на картосхемах позиції сторін на 14.09.1943р., зміни 

дислокації під час боїв німецької 57-ї п.д. та напрями руху радянської  59 

танкової бригади. 

5. Використання зібраної інформації 

Весь сенс нашої роботи є лише у тому разі, коли з її результатами 

знайомляться інші. Тому ми намагаємось активно використовувати 

інформацію, здобуту в ході наших досліджень. З цією метою вихованцями 

пошукового загону «Славія» 18 вересня 2013 року у нашій школі було 

проведено святкову лінійку з нагоди Дня визволення міста До свята квітів 

нами було виконано композицію «Вогонь свободи», присвячену тематиці 

боїв за визволення Миргородщини.   

Здобуті нами дані ми оприлюднили у газетній статті «Визволення 

Миргородщини: Остапівський контрудар Вермахту», [15] а також на сайті 

пошукового загону «Славія» та на створеному і редагованому нами сайті 

Миргородської організації ветеранів України. Одним із творчих складових 

нашої роботи було редагування статей у Вікіпедії. Нами було розміщено 

матеріал про визволення Остапівки [ 6 ] 

Щоб сприяти пожвавленню краєзнавчої роботи, ми розмістили на сайті 

оцифровану нами маловідому працю полковника Бондаренка роботу «З 

боями по землі полтавській».    

Будемо сподіватися, що наша скромна робота стане у пригоді 

дослідникам минувщини і матиме своє продовження.  
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6. Додатки 

 

 

 

 
Додаток 1. 

Встановлення 

розміщення 

населених 

пунктів за 

річковими 

долинами 

Додаток 2.А. Перенесення  позицій німецької 112  п.д. на сучасну карту 

 

Додаток 2.Б. Перенесення  позицій німецької 112  п.д. на топографічну карту  
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Додаток 4. Ф. Р-1876, оп.8, 

№ Населений пункт Дата окупації Дата 

звільнення 

Справа Аркуш 

Верхньобудаківська сільська рада 

1 Верхня Будаківка 16.09.41 16.09.43 84 32 

2 Онацький 16.09.41 16.09.43 84 23 

3 Панченки 16.09.41 16.09.43 84 25 

4 Синьощоки 16.09.41 16.09.43 84 24 

Гасенківська сільська рада 

1 Гасенки 17.09.41 17.09.43 62 21 

2 Жовтень  14.09.41 18.09.43 84 58 

3 Задорожний 14.09.41 18.09.43 84 57 

4 Киченки 14.09.41 18.09.43 84 55 

5 с-ще Дібрівка 14.09.41 18.09.43 84 56 

Клюшниківська сільська рада 

1 Григорівка 14.09.41 18.09.43 84 69 

2 Залізняки 14.09.41 18.09.43 84 65 

3 Клюшниківка 14.09.41 17.09.43 62 21 зв 

4 Козирухівка 14.09.41 18.09.43 84 67 

5 Сохацький 14.09.41 18.09.43 84 68 

Комишнянська селищна рада 

1 Грабщина (Лісове) 16.09.41 18.09.43 84 63 

2 Комишня  17.09.41 17.09.43 62 21 зв 

Мокріївська сільська рада 

1 Воловики 16.09.41 16.09.43 84 48 

2 Гречки 16.09.41 16.09.43 84 46 

3 Запорожці  16.09.41 16.09.43 84 53 

4 Коці 16.09.41 16.09.43 84 51 

5 Мищенки 16.09.41 16.09.43 84 47 

6 Мокріїв 15.09.41 18.09.43 62 21 

7 Передеріївка 16.09.41 16.09.41 84 52 

8 Прядки 16.09.41 16.09.43 84 49 

9 Фуглів 16.09.41 16.09.43 84 50 

10 Шкурки 16.09.41 16.09.43 84 54 

Остапівська сільська рада 

1 Заводище  17.09.41 17.09.43 84 60 

2 Остапівка 16.09.41 19.09.43 62 37 

Черкащанська сільська рада 

1 Бакали 16.09.41 17.09.45 84 45 

2 Безводівка 16.09.41 17.09.43 84 42 

3 Геренів 16.09.41 17.09.43 84 44 

4 Кирсівка 14.09.41 17.09.43 84 43 

5 Хоружани 16.09.41 17.09.43 84 38 

6 Черкащани 17.09.41 17.09.43 62 22 
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