
100 РОКІВ 
від дня народження визволителів 

м. Черкаси від нацистських окупантів: 

  

Федора Лазарєва, 

Миколи Жужоми,  

Володимира Молоткова,  

Михайла Пилипенка 

 
На грудневім світанні гучна долина 

– Звуки бою далеко розносить луна. 

І гримить, і клекоче задимлена даль, 

І в крові закипає то гнів, то печаль… 
                                 М. Негода 

 

Війська 52-ї армії 2-го Українського фронту, 

форсуючи у ніч на 13 листопада 1943 року Дніпро в 

районі Черкас, створили Черкаський плацдарм і 

оточили фашистський гарнізон подвійним кільцем. 

 

Наші війська здійснили чотири штурми Черкас. 

Кожен квартал міста, кожну вулицю і кожен 

будинок доводилось брати з боєм. 

 

У цих боях багато наших воїнів здійснили 

безсмертні подвиги. 

 

Назви вулиць міста нагадують нам про 

двадцятирічних визволителів Черкас. 

 



Федір Федорович Лазарєв 

 

Війна не питала, якого ми віку. 

Війна не чекала, коли підростем, 

Війна в нас стріляла, 

без промаху й ліку, 

і смерть підганяла холодним свинцем. 
                                    А. Поліщук 

 

Народився 1922 року у с. Филипково Удомельського району 

Калінінської області 

 

Командир танку 378-го танкового батальйону 173-ї танкової бригади 

(52-а армія, 2-й Український фронт) молодший лейтенант Федір Лазарєв 

у боях за Черкаси 11 грудня 1943 року разом з екіпажем знищив 17 

кулеметних гнізд, 3 гармати, танк, багато гітлерівців.  

 

У бою танк Ф. Лазарєва був підпалений. Мужній танкіст повів палаючу 

машину в останній бій і знищив ворожу гармату. Загинув разом з 

екіпажем.  

 

Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 22.02.1944 р. посмертно.  

Нагороджений орденом Леніна.  

 

Похований на Пагорбі Слави у Черкасах.  

 



Його ім’ям названо одну з вулиць міста. 

 
Починається від вулиці Хрещатик і закінчується через 230 метрів, впираючись 

у Соборну площу на бульварі Шевченка.  

 

 
 

Готель «Черкаси» з вулиці Лазарєва 

 

 
 

Анотаційна дошка на фасаді готелю (кінець вулиці) 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8)


Микола Іванович Жужома 

 

Палали хмари. І Дніпро палав. 

Грудневі ночі в загравах палали. 

І хто не впав – підводився й ступав 

На твердь земну. 

В задимлені квартали. 
                                                   М. Негода 

 

Народився 10 січня 1922 року у місті Костянтинівка Донецької 

області.  

 

З квітня 1942 року і до переможної весни 1945 – на фронтах 

війни.  

 

14 листопада 1943 року командир взводу 130-го окремого 

винищувально протитанкового дивізіону (254-а стрілецька 

дивізія, 52-а армія, 2-й Український фронт) старший сержант 

Микола Жужома з бійцями форсував Дніпро в районі с. 

Свидівок, брав участь у захваті плацдарму і відбитті танкової 

атаки ворога. 

 

  



21 листопада 1943 року М. Жужома разом із своїм взводом 

зайняв околицю м. Черкаси. Відбиваючи контратаки ворога, 

старший сержант разом з бійцями взводу спалив 3 танки, 4 

автомашини, знищив біля взводу гітлерівців, а коли настав 

критичний момент бою, підняв бійців у багнетну атаку.  

 

Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 22.02.1944 р.  

 

У 1945 році М. Жужома допоміг прорвати кільце оточення 

навколо американського полку, за що був удостоєний вищої 

нагороди США – ордена Срібної Зірки. 

 

 Після війни жив і працював у м. Глухів Сумської області.  

 

Микола Іванович Жужома нагороджений орденами Леніна, 

Вітчизняної війни ІІ ступеню, Червоної Зірки, медалями. 

 

Помер 24 вересня 1981 року.  

 

Почесний громадянин м. Глухів.  

 

У Черкасах його ім’ям названо вулицю. 

 

 
 

Вулиця Сержанта Жужоми. 
Починається від вулиці Гагаріна і продовжується в бік Дніпра, де при повороті 

переходить у вулицю Героїв Дніпра. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B2_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8)


Володимир Михайлович Молотков 

 

Таке сьогодні сонце золоте, 

що хоч порівнюй з зіркою Героя! 

В цей світлий день чуття мене веде 

до вічного багаття над горою. 

Вдивляюся в імен густі ряди 

і поглядом вимірюю дороги – 

як трудно, трудно йшли сюди брати 

і кров’ю гріли Прапори свободи 

                                     В. Марсюк. 

 

Народився 29 червня 1922 року у Москві. 

У червні 1941 року закінчив десятирічку, а через кілька днів 

почалася війна… Володимир рвався на фронт, але його 

направили у глибокий тил, на Урал, у артилерійське училище.  

 

У червні 1942 року після закінчення училища лейтенант 

Володимир Молотков був направлений на Ленінградський 

фронт. Десь неподалік від сина воював і батько – Михайло 

Дмитрович, боєць загону народного ополчення, але зустрітися 

їм не довелося.  

 



Важкі бої, втрати друзів, два поранення, госпіталь, знову 

фронт… Восени 1943 року 294 стрілецька дивізія, у якій воював 

лейтенант В. Молотков, вийшла до Дніпра.  

 

У ніч на 13 листопада дивізія форсувала Дніпро у напрямку 

головного удару – в районі с. Свидівок. У числі перших взвод 

лейтенанта Молоткова переправився через Дніпро.  

 

Почалися кровопролитні бої на черкаському плацдармі.  

 

29 листопада 1943 року за даними В. Молоткова батарея 

знищила п’ять кулеметних точок та 30 ворожих автоматників, 

які засіли у будинках.  

 

З грудня батарея знищила ще 4 фашистських танки.  

 

У рукопашній сутичці з групою ворожих автоматників 

Володимира Молоткова було тяжко поранено і 12 грудня 1943 

року він помер від ран.  

 

Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 22.02.1944 року. 

Нагороджений орденом Леніна, медаллю.  

 

Володимир Молотков похований на Пагорбі Слави у Черкасах.  

 

Його ім’я носить одна з вулиць міста і школа № 3 у Черкасах.  

 

У обласному краєзнавчому музеї, як дорогоцінні реліквії, 

зберігаються 47 листів В. Молоткова з фронту до батьків: мами 

– Ольги Михайлівни та батька – Михайла Дмитровича.  

 

Він був їхнім єдиним сином. 

 

 



                 
У центрі меморіальної площі на Пагорбі Слави знаходяться меморіальні плити 

похованих у братській могилі шести Героїв Радянського Союзу. 

Серед них – Володимир Молотков та Федір Лазарєв. 

(останки були перенесені із скверу на розі вулиці Смілянської і бульвару 

Шевченка 1967 року). 

 

 
 

Батько В.М. Молоткова на могилі сина 

 

 
Вулиця Молоткова 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8)


Михайло Васильович Пилипенко 

 
 

Народився 26 грудня 1922 року у селі Чернеччина Ахтирського 

району Сумської області.  

 

Командир батальйону 933-го стрілецького полку (254-а 

стрілецька дивізія, 52-а армія, 2-й Український фронт) капітан 

Михайло Пилипенко в ніч на 13 листопада 1943 року одним із 

перших форсував Дніпро в районі села Хрещатик.  

 

Батальйон оволодів невеликим плацдармом, відбив три 

контратаки піхоти, знищив 15 танків ворога. На п’ятий день 

після форсування Дніпра стрілецький батальйон підійшов до 

Черкас, а 20 листопада увірвався в місто.  

 

Почалися жорстокі вуличні бої. У складних умовах капітан 

Пилипенко виявив неабияку майстерність у командуванні 

батальйоном, показав особистий приклад мужності й стійкості.  

 

В боях за Черкаси 14 грудня воїни батальйону знищили 11 

танків і близько 400 фашистських солдатів і офіцерів.  

 

 



За успішні бойові дії батальйону, особисту хоробрість і відвагу, 

виявлені в боях за м. Черкаси Указом Президії Верховної Ради 

СРСР від 22 лютого 1944 року М. В. Пилипенку присвоєно 

звання Героя Радянського Союзу.  

 

Нагороджений орденом Леніна.  

 

В одному з жорстких боїв на Правобережній Україні у травні 

1944 року комбат М. В. Пилипенко пропав безвісти. 

 

 Його іменем названі вулиці в Черкасах та в с. Чернеччина – 

школа, де навчався герой.  

 

Тут запах волі. 

Тут миру мир. І бродить в жилах віків закваска. 

І котить обрії ввись і вшир 

Земля черкаська… 
                                                       О. Софієнко 

 

 

 
 

Вулиця Капітана Пилипенка починається від вулиці Максима Залізняка і 

простягається на південний схід до вулиці Пастерівської.. 
Вулиця цілком забудована багатоповерхівками. 

Під № 4 знаходиться дитячий притулок, під № 5 міська санепідемстанція. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8)

