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|ерот'"а боротьба партизан1в у тилу

ворота -. 9Ана з найяскрав||дих стор1нок
8елико! 8!тчизняно! в!йни. {е був всена-

родний р}х опору породжений прагненням
з{жистити честь ! незалежн|сть БатьЁвщини,
жгтття т'а своболу сп!вв|тчизник1в. } чаои
воснного лихол|тгя [щивльський край став
колиокою партизанського руху на укра!н-
ськ1й земл!.

8осени 194! року на |[утивльшин!, у
€падщанському л!с!, сформувався [. почав
бойову д!яльн|сгь ||щивльський партизан-
ський заг!н, який, згодом' став ядром
могутнього €умського партиза}1ського
з'€днання п|д командуванням €идора
Ащемовина 1(овпака та €емена 3асильовича
Рщнева. |[ащизани €рлщини у 194\-1944

роках нй оцпован|й фатпистами територ1?

зд1йстшдли бойов| рейщи: по €рлоьк|й обласг!,

на ||равоберожну 9кра?ну,
|(арпатський, )!ьв|всько-
Бартшавський та Ё1маноький.
||артизанськ1 рейди виклика-
ли смертсльний жах у фатпи-
сг|в. 3а голову €.А. (овпака
Ётлф1вц| об|цяли щедру вина-
городу.

}{а поватку 1944 року
з'сднання було реорга-
н!зовш:о в |[ер:пу !кра!нсьц
партизанську див1з|ю !мен|

дв|я1 [сроя Радянського
€олозу генерал-майора €.А.
(овпака. |! полальтпий пере-
можнийпллях прол!г на€ан
! Б!сщ, }{|ман, аяс до корАон1в €хйно!
||русс|[.

3а три роки бойовтл< д|й ковпак!вц! завдали

окупантам великих матер!альних збитк|в,
зт{ачн!,п( вграт живо! сили ! техн|ки' а також
сугт€во дезоргап1зуБали ворожий тил. 3а
мужн!сгь та геро1!зм, цроявлен|
в ход| бойових операц|й, десять
г1ащиз1!н_ковпак1вц1в удо стое1!о

звання [ероя Ралянського
€отозу.

||й час рей|в партизанське
з'сднання €.А. (овпака та €.Б.
Рулнсва' а пот|м .||ерп:а
!кра|нська пащизанська див1зй
п!д команщгванням ||.|!. Бер-
1шигори' подол:ши 18 тисяч к|
ломсгр|в у тилу ворога по тори-
тор|! Рос!| 9кра!ни' Б1лорус1!та
|!ольщ!, з Фями брали понал 30
м|от. (овпак1вц1 вели бо! за
перепр.|ви ! форсували .{есну,

.{н!про, ||рип'ять, [н|стер та
багато |ншго< р!нок.

1ернистий п:лях пройгпли партизани'
виконав1ци св!й обов'язок перед Батьк|в-

щино1о. 8они зас.тужиди повац багатьох
покол1нь. у 2001 рош| }казом ||резгиента
}кра|ни встановлено,[|'ень партизансько|
слави, який щор!чно в!дм1часгьоя 22 ьересня'
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Ёапередодн1 н|мецько!
окупац11 на територ1| цр{сько!
облаот! було сформоваяо 35
партизанських'заготт|в. ||роте

розт0щання пащиз,|нського руху
поч€шося з невдач. Фдн1 загони

розпалися, {н:ш| були розщомлен!
фап:истами' а деяк! присдналися
до д|}очо| армп | вц|и1пли з нето.

€еред загон!в, що вистояли 1

почапи активну боротьбу з
ок}п!|нт€|ми' був | ||щивльський.

9 серпн! 1941 роц в ||щивль-
ському район1 поналося форму-
ван1{'гпартизанських загон!в. 9
€падщанському Ёовослоб!дсь-
кому, (азенному л1сах, а тако)к
в ронищ1 йаришя закпадалися
бази проАовольства та необх1д-
ног0 спорядження. }(омшцирами

загон!в було признавено €:ллора

Артемовина |(овпака, €емена
Басильовича РуАнсва та €тепана
Фелоровина (щиленка.

8осьмого верес[1я 1941 року
с.А. (овпак в|лправив ло
€падщанського л1су перптий
скпад свок) 3аго}ту з 9 чолов!к:
|.€. Борол1на !.Ф. Бойк1нъ ||.|.

,{ем'яненкц 1,|у1. (озачецка Ф.1.
(орен9в4 Ф.€. йерзляков4 3.Ф.
|[опова, Б..}]. Рижкова, |!.Б.
1блстого. Фчолив щупу 6лекс{{
|лшл|н (6ренев_доциназ великим
житт€вим досвйом, яка чдово
знала м!сцев!сгь рйощ.

€ам же €.А. (овпак _ голова
|1утивльсько| м!сько| ради,
цродошкував зйматися еваца-
ц|оо наоелсння й мйна в м1ст| 1

зали1цив !!утивль т!льки 10

вересня 194| року, коли на

його околицях вже господа-
рговали фашисти' €ид|р АРгемо_
ви!{ разом з неволико|о групо!о

б!лорус1в - м1нср!в вщу|пив до
€падщанського л|су сдиним
в|льним |||.]ш.хом _ заболоченим
оерегом р|чки 0еим.

{отири дн1 група блукала по
л|су. |-[родовжували ро3шуки
щупи Ф.1. (оренев4 ало тактиц
зм1нили - роз1и1цлися пооди!{ц1'

нам!тивгши пункг збору.
[]!д час тривалих розтпук!в

партизансько| базуа у
€падщанському л!с! €.А.(овпак
зустр|в 28 озброених
нервонощм!йц1в з 6-о| пов|трл:о!
бригади, як| опинилися в тилу
ворога. {я зустр1н ледве не
котшцв{ша €илору Ащемовиту
життя. Б1йц| приедналцся до
|(овпака.

Фсобовий склад |[щивтьського
загот|у 3;шверд)кено наказом }ф1

в!д 22 вересня 1941 р. у оклал|

чотири бойов! групи: .дв1

оперативв| на чол1 з
комаш(ир.!ми Ф.А. |(арпенком та
||.Ё. 8асильсвим, щупу розв!дки
(команлир Б.Ф. ||опов), групу
м|нер!в (командир г.м.
}Фхновоць). ||ом!чником коман-
дира загону признанено Ф.1.
!{оренева, навальником тштабу
й.й. (рса.

26 вересня до €падйанського
л!су прибула група комун1ст!в
}(от"лотопського району (Ф.€.
1{анавець, Б.||. |(овемазов,
3аб|лка, ||.!. |[етрикей та €'$.
1(гтовин). !{асцпного дня було
встановлено зв'язок з щупою
партизан!в з с!л Боргол |

)1итЁиновия1 (на той час
|1щивлльсь:ого рйону), шо пере-

бувала в урояищ| йаришя. [рупа
охоне прийняла пропозиц|:о що

.., 9..
сп!льн! д!|. |! командиром був
с.Ф. (ириленко - |Ф.11Фв&

Ё!мецька окупаш!йна влала
переполо1пилася. 9ерез свото
агентуру во1{а намагалася
розв1дати м|с:{е перебування
партизан1в, !х чисельн|сть та
озбросн!сть. в орган1заш1|
пащизансь:о1 оборотш,: допомага_
л|1 м!сцев| житол| 14

винахйлив!сгь.

. 
у скдадних умовах щоходила

д1я]|ьн1сть пащиз€!,{сь|Фг0 з!|т0ну'

який базувався у п1вленно-
сх!дн!й частин| |1щивльського

району, - Ёовослоб1дському
(йонастирському) л|о!, очо]тло_

ваний €.8. Рщневшм, голово!о
|!утивльсько! районно! рали
1соав|ах|му. Ростого вересн'{
1941 роц цей заг1н, у к|лькосг1
26 нолов!к, серед яких був син
том1сара Радиц вирулшив до фм
на тридонн1 |9рси з пщготовки
п1лривно! справи ! метод|в
партизансько| боротьби. Але
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- 6.Б. Руднсва, начальникомповернутися в |{утивль. не
довелося - фа:писти'з{1хопили
м!сто. Аванадцятого вересня
партизани перейтпли л|н|то

фронту в райов1 селища 1ьот-
кине ! розтатпува!|'тся в
Ёовослобйському л|с|.

Бхе перш! дн! перебувштдя у
ворожому тилу показали необх!_
дн!сть | доц!льн!сть об'сднання
партизанських загон|в для
сп1льно1 ооротьои проти о1$/па-
нт{в. [о того ж, партизанськ{
продовольн! бази, закладен! в

цьому л|с1, ву\явилися розщабо-
ваними. ?ому €.8. Руднев
щийняв р!:пен}б{ при€днатися до
€.А. (овпака.

18 жокгня заг!н €.Б. Рулнсва
прибрдо €падщанського л!су. в
цей день було досягнуто
домовленост1 про об'сднання
загон]в 1(овпака 1 Рудттева в один
- [11ггивльський. (омандиром
обрано €.А. (овпак4 ком|саром

ш:таф - |.-{,. Базиму. .{ля б|льтп
1ш иро|Фго обговорення сп |льних
л|йч 19 хсокгня в ёп4лщанському
л!с| з!бралися партизанськ!
кома-тцири !нп|тлс загон1в. Б той
час' коли вйбувалаоя нарад4 в
м1сце розта1пування загону
раптово вдерлися середн|й !

ваяский н!мецьк! танки. 3авдяки
р|тшуним д|ям ковпак|вц!в,
фатшисти зазнали поразки: один
!з танк!в партизанй п!д|рвали на
м!н|, другий _ в|дремонтували
та взя.'1и на озброентля.

||ротягом жовтня-листопада
цартизани н€ давали споко1о
фатшистським загарбникам.
Фкупанти були напякан|
вичайду[пно см!ливими парти-
занськими диверс!ями. Ёапри-
к!цц| лйстопада 1941 року
розв!дники пов1домили, що в
|!щивл1 фашлисти концентру|оть
сили для розгрому партизац_

б1й. Б1н в|дбувся 1 грудня.
Фкупанти хот|ли назав)кди
пок1ттчити з пащизш*ами. Бран-
ц!, п|сля артп!дготовки' понад
тисячу солдат!в, оф|цер|в та

мет€1ми 1 гарм€ш€|ми розгорнули
наступ на €падщанський л|с.

Ёезважаочи на те, що заг!н
ск.'1адався ли1|!е з 73 б!йц1в | б!й
тривав протягом 9 годин,

вс|'атаки ворога було в!дбито.
Фчпанти в!д!йтпли в!д л!су. Б
бото партизани втратили трьох
хоробрих товаритп|в _ 8асиля
[ль|на, {вана 9еляд1на та
йиколу Боробйова. |{1ною
власного життя ц| б|йц1 дали
моэютив1сгь затону п!дгоцъагися
до з}стр|н! непро'{|ених
<гостей:>.

}{с3важаточи на перемогу'
командування загону розрл|ло;
що витримати ще одиц б1й вони
не в змоз!. Ёа нарад|, що
в1дбулася того х( дня, було
прийнято р|лшенгш поки+гуги л!с
! виру.тпити у реф по п1вн!чних

районах.Фълщинш
Б1й 1. грудня 1941 року

оообливий. 3 н\ого почалися
|сгоринн1 рефи ковпак|вш|в.

Ёа0|я Бороёк|на,
завфюна !+{узеела

паршц3ансько[ славц

у €па0щансько^,'у л|с!
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1941 р!к
3 липня - в!дбулася нарада при |{утивльському Ркп(б)9, на

як1й прийнято р1шення що ство!ення чотирьох партизанськкх загон|в;
сгворено [тух!вський партизанський заг1н на чол! з

командиром |!..!1. 1(ульбапою ! ком1саром Ф.|[. Б|лявським;
6 вересня - заг1н €.8. Руднсв4 у ск.лпад! 26 нолов!к, ви!'хав до

€рг на црои з п|дтотовки п1дривно! справи;
8 вересня - ||уптвльський партизанський заг1н, у склал1 9

полов1к, на чол! з Ф.!, (ореневим, вийтпов до €падщансьл<ого л|су;
10 вересня - вго<1д €.А. 1(овпака д(э (цядпцднського л|су;

. 12 вересня * заг1н €.Б. $гшлсва фиФв до Ёовослб!дського л!ц;
. 15.зересня - створсно '[|шпигинський партизанський заг!н

(комалийр Ф. 9. €аганюц ком|оар Ф.,{. йапощенко);
19 вересня _ с.А. 1(овпак зустр1в у €падщанському л1с|

озброещ щугу червоноарм1йц{в з 6-о| повфянодесантно[ бригали, яка
скпад!шася з 28 нолов1к;

22 вересня * видання наказу ш91 по ||утивльському
партизаноькому'"*щ"р:т;;'3:ь""};#{1?:ч"#Р;айариця

щисдтлалася до загону €.А' 1(овпака;

2б вересня. - видання наказу }'[я3 по |{утивльському пфти-
занському 3аюну про щисднання щупи з !(онотопськог0 райощ;

18 эковтня _ об'сдл*а*гя паргш}анськ|.о( заюн1в €.А (овпаката

€.8.Рулнсва;' 19 йовтня _ в!дбулаоя нФада командир1в | ком1оар1в 6 загон|в

(об'еднаного |{}тивльськог0 * €.А. (овпак | (.8. Руднсв, лвох }арк1вських
_ й.й. 3оронцов | 1(.|. |1огорелов, [лр1вського _ |1;.]1. (ульбака 1 Ф.|[.

Б|лявоький, }(овогопсьтого- Р.|1. !{очемазов 1 Ф.€. (анавотФ, [1_1алртптнсьл<ого

_ Ф.9. €аганюк 1 Ф..(. йапошенко) ;

19 ясовтня - б|й з двома ворФкими т:|нками у спадщанському
л1с1, який зак{нчився перемогою партизан1в;

1 грулня _ б1й з оц|1антами у €падщаноькому л!о1 та вттхй

заг0щ в ре|!д по п{вн|чних районах фмсько! област1;

12 грулня - пртйтитгя загоном щисяги на в!рн|сть Багьк|вщин!;

1942 р|к
с;чень-лют|{й - прведснтя |[упавльоьким о6'ед{аним загоном

рейлу по п|вн!чних районах €умщини. ||риеднання 1'лух!вського та

[-[]алиги нського загон1в;
' 16 лютого _ зв1льнення села .}{рггвинович! |1угивльсьтого райощ

в1д оцпант|в. €творен}{'{ операгивно! фупи з мешканц!в села (командир

й'[. [1авловський);
20 лютого - створення ! приеднання до ||упавльоьког0 зап)щ

в с. ,{убовин| 1(ролевсцького пащизаноького загону (командир в.м'
(улря1ський' :ом!сар (.[' Фногнснло);

22 лютого - видання наказу про утворення'з'сднання
пртизанёьких загон|в Фмсъко! обласг!: командир €.А. |(овпац ком!ощ €.Б. '

Руднсв, Ёаяальник плтабу [9. Базима;' 
23 лютого -_ проведення пара'ц в с..(убовия! (ролевецького

райоц;
28 лютюго - б!й б|'гш села 8еселе |[щйщьсьг<ого рйону; загину.гп;

омерпо хоробрго< 9 паргизан!в, важко пор:!нено ком1сара €.Б' флнева;
21 6ерезхля - ковпак1вц| ув!йтпли в село €тара [уга €ередино_

Булського райощ, яле д|сгало н1вву кпартизансь:<о| столиц1>;

9 кв|тня - в!дфлася нарада в сел! €тара[ща€ередино-Будськото

райощ, на як|й прий}1ят0 р!шенття про спйьн| д1! гиргизанськло< з!|г0н1в вц
Ёовгорода - €1версьлого до'Фземки. !творнгя пауг*сансьлого фрокц
довжиною в 150 км;

16 трав!{я - партиз1шське з'сднання (745 б|йш!в) вийтпло в рейл
на п!вдень фмщини' а пог1м розгорнуло акгивн! бойов| д1! у |1ушвльському,

[щх1вському 1|]алигинсьлсому (оногопоькому та 1(ролевецькому районах;
18 травня - €.А. (овпац присво€но звангя [ероя Радянсь:ого

(оюзу;
24 - 25 травня - (левенська операц|я. ФАноразовим ударом по

фроггц ло 30 км ковпак|вц! розгромили воро*с| гарн!зони в оелах: €ц!льники,
Б'язенк4 9цине, 8оргол, )1гггвиновин!, €тара 1[1арп1вка | €пяд]цина;

26 травня _ партизани зв!льнили |!упавль в|докупакг|в;
' 21 трав[{я - н1мешько-фащистське командування кинуло яа

(,цяц:т1щ.195ц.1{ л!с 12 танк1в та 30 автомап:ин п|хоги;
20 нервня _ за р|ш:енням цк к11(б)у у{ъорено }кра!ноький

тптаб партгзаноького руу (9111|{Р). (Ёанальник ?А. €щокан);

21 нервня _ б1й б1ля с: л}{гвинович!;
21 - 22 червня- пщт:вани фрорали р|вц (левень та в!д!йшл.гпа

в л|си на п!вденному сход! |1уп,гвльщини;' 3 липня - |{уптвльськтй партизанський заг1н опигп':вся в ш!льнрму
к!льц! оточентля в }{овоолфйоькому л!с!;

3-б липня - бо'1 в новослобйоьпюму л1о|, вих1д ковпак|вц|в |з

0т0чен1'!;
31 серпня - в }у{оокз| в!лб!лася нарада за щастю кер[вник1в

партиз:!|1ськог0 руц с.А. 1(овпака 10.й. €абщова;
. 26 эковтня _ почат0к реЁ!д, на |!равоберел<ну !кра!ну;

3-5 грулня - опера:{!я <€арненський хрест> (Р1вненська область)
_ розфом зал|зничного вузла одночасним виса'щкен11'{м у пов1щя 9 мост!в

на п!лсгупах до €арн;

1943 р!к
с|чень _ створення аеродрому на 9ервоному озер{

()(итомирська область):
_ розщом н!моцько! флотил1[ 1з 1 5 бронепароплав!в

| кагер!в на р|нц! |{рип'ят1 в {гггомирськ1й област1;

18 травня - в:о<|д з <йощой м1тпка>;

|2 нёрвня _ партизанське з'сднан*:я, к!льк!стю 1517 чолов|к, 1з

села йила:шевич| вирутлидо в 1(арпггський рейд;
5 лплпття _ перейп]ов1пи зал1знинну маг|страль 1(овсль-Р|вне,

ковпак1вц| ув!й[]1ли па т€рик)р|ю 1ерноп|льсько{ област{;

10-17 липня - форсрання р1нок .{н!стра та -]1омниц!;" 17 липня - з'сднання всцпило Ао 9орного л!су - останньо|

зфинки перел (арпагами;

. 19 липня - б|тт б|ля села йанява €тан!славоько] (зараз 1вано-

Франк|всько{ ) област|;
|9-24 лрупня_ зппшенги нфгосховипц п!демного на(}юпрвощ

Б*гтк!в-{бщн|в, на([топерейнтпо< завод!в €тан!славсько| обласг!;

3-4 серпня - б1й б|,'я ссла {!-титин €-тан|славсько{ об4аот1'

3агибель кой1сара €.Б. флнсва;
5 серпня - вто<!д з (щпат (з'слнання розд1лилося на групи та

роз|йтшлося по р1зн:ос наглрямках,);

1 эковтня - зб!р партазан|в на ц'тор! (онотоп {ггюмирсько|

област1;

1944 р!к

, 4 с|чня _ }Фмацщ/ван1{'{ пащиза}1оькимз'сднанням прийняв
||.||. Берп:игора;

5 с1чня - 1 кв!тня _.]]ьв|всько-Рарптазский рейд. (овпак1вц|

провели !39 бо|в;
'23 л*отого _ з'сднан1б{ реорган!зоватте в |[ершту }кра!ноьц

парп.пзансьц див1з!ю 1мен! дв1ч| [ер1я Радянського €оюзу €.А. 1(овпака.

командир ||. [|. Бершигора;
травешь - почат0к лцпня _ Ё1манський рейд. пер!па

9кра!нська пФтизанська див!з|я пройшлла з боями в1д берег!в [{1мана на

заход! [родненсько| облаот| Б1лорус1| ло €х|лно| |1русс|! .

3 липня _ ||ертшу !ща!нсьщ пар1изансьц дтв!з|ю розфрмов:]но
1 з'сднано з частин:|ми 1{ервоно| Арм!!;;

' 8 листопа ца _ з числаб|йфв див1з1! сформовано Фкрему брига.ш

Ё(Б€. (омандиром призна3€но [ероя Раддноького €оюзу |1.Ф. Брайка.
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вж 3А{уи!!}Ас7$сь у нАш#$й #?д'ирж??
|стор|я боиово[д1яльност1 з'сднантля партизан!в €1,тишини п|д кома+црант*ям

€.А. 1{овпака та €.Б. Рулнсва стала нев!д'смною частиното славно! 1сторитно!
спадщини на!|]ого кра:о. | т1ер!шими' хто !!' створтоюъ, були колишн1 партизани-
ковпак1вц|. &1и вдячн! 1й за безц!нну !нформац!:о, за сп!лчватня протягом багатьох
рок{в. |{артизани 3авщди були добрими пом!чниками музейних прац|вник1в. Бони
водили пам'ятними л!совими стежками екскурс!йн! групи' брали унасть у
р|зноман!тних з{|ходах 1 просто частень1(о нав1дувалися до музе!о.

[.:и €идора Ащемовича {(овпака ||щивльщица стала рйното до останн!х дн!в
його жиггя. Б!н часто брав у:асть в шочистостях з н€!годи святцванн'{ юв!пейних
дат. г[о]побляв старий пащизан побродити у л|с1 з рутпнице:о, посид!ти у кол! бойовтд<
товариш!в.

Бже в пертш! повоснн1 роки €падщанський л!с сгав сксцрс1йним мар1прутом'
к1нцевим пункгом молод1:кних поход1в, м1сцем проведенн'{ р!зномшл|тних зустр|ней'
зльот!в, фестивал|в тощо.

9:9'::5у* е_кскурсоводтми 6ули ли|ше коли1||н! партизани, зокрема'

[ригор!й -{кович Базим4 ]их!н
йиколайович (уронк|н, |[авло
.€тепанович |['ятиш:к|н, Фдекс1й
1лл!н 1(оренев. ,{о рен|, [..{,.
Базима, буауни одним з
пащ|йн:ос кер|вник!в райощ, не
забував про вчительську
профес!ло, пост!йно сп1лцвався
з молоддю. ||!зн|тпе поряд з
мрейними прац|вникалли прово_
дилу1 екокурс|| (остянтин
Басильович РуАнсв, йар|я
Болодимир!вна €околовська,
|ван Антонович Битпневський.

||ри!злили до |1утивля
партизани-ковпак!вц1 _ [еро|
Радянського €отозу |!етро
|1етровин Бершлигора,|!етро
Фвс|йович Брайко, €емен
||авлович [утутенко' Басиль
Флександрович войцехович,
.(авид {лл!я Бакрадзе, |1етро
.]1еонт1йович (ульбак4 Андр|й
(алинович {имбал, а також
Ёад!я (азимир|вна йасвська'
!{|на [ригор|вна €оз1н4 Флек-
сандра |(арп|вна Аем!дчик,
|{латон [{икитович Боронько

та багато 1нтпттх. 3они при?здили стоди, щоб знову
| знову поверн}тиоя. у сво|х спогацах та др{к{}х
до пережитого. .{овг| роки коли||]н1 партизани
разом в1дзная2ши святц 1здили за сотн| Ёлометр1в
по тик м!сцях, де пролягли 11 бойов! щляхи.
Авадцять рок|в тому центр{шьною вулицето м!ста
пройшли ковпак!вц| ус!х п'яти загон|в.

Ёа хсаль, 3 ко'(ним роком !х зали1пасться все
мен1пе. Ёаприк|нц| минулого стол|ття

|!|!. 3ераншаоро, Ф,1. 1(оренсв' €А. !(овпащ !{.!(. ]|7асвсьл<а
на в!0щштпп1 па*с'ягпншто €.8. ф0нсву. !/утпшвль. 1961 р.
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запросити на 3устр1ч з1

1пколярами' наприклад, можна
було т1льки йар!ю .8олоди-

мир|вну €околовську, йар|ю
Ёил!вну 3убрей' |вана
Ацтоновича 8ишневського,

йи:ощ 8асильовина )1асковен:сц

8|кгора |вановича (ал1н!ната що
нёбагатьох колитшн!х народних

месник!в партизанського
з'еднання.

у 2001 лов!лейному рош|
д!лилися ц!кавими спогадами з

м!сцевими журнал!стами про
партизанську юн1сть йихайло
|лар|оновин ,{ворников та ||авло
Реп'ев. 1!е' здасться' не так
дав!{о можна було почути

розпов!дь йар|! 3олодимир|вни,
прив!татися з не}о на вулиш!.
€к!льки до3во.'1яло с€|мопочугтя,
приходив до |[утивпьського
красзнавчого му3ею 1ван
Антонович 3итпневський.

йинуло с1м десятил|ть вй
початку в1йни, в1д|йп:ли у
в|чн|сть у{асники тих под!й, але
н|коли не померкне в пам'ят!
нащадк!в |х воликий подвип 3
числа путивльських бойових
побратим!в у живих зали1дився
т1льки 8!кгор |ванович |&л1н1н.

}{а юв|лейн! заходи при!;здить до
|[1тивля з йоскви, оповнений
життсво| енерг!! та сил, |!етро
Фвс1йович Брайко.

Ёаё!я €гпорнака,
вче налй секрепар,\ ||{1
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|1етпро Фвс;йовшн Брайко* |ерой Раёянськоео

1отоу, актпшвншй у*асншк пар/п!!3анськоео р1ху в

/кра|н!. йоао 
'лц'я 

в!ёолце ёалеко за ме)юамш
/кра[нш тпа Рос!йсько[ Фе0ерац'|. з першоео 0ня
?ела:ко[ Б1упчолзняно[ в!йнзз в!н 6ув на фронп!. .8к
:ерой воював з е|тплер|вськшмш заеарбншкалаш, лаав

1оранення, неоёноразово по'прапляв у полон,
п!кав. !оля у баеапьох вшпа0ках 6ула
велоо;л осерё н ою ё о н ьоео.

|{'Ф. Брай:о народився 9 верестля 1918 роц в

:ел1 йитченках, зараз Бахмацького району
{ерн1йвсько! обласг!, в с!м'] селянина (фв шосгою
1итиното). у |9з4 роц! зак!ннив о|м клас1в
;!льсько{ !школи, а в |937 _ (онотопёький
тедагог|чний техн!кум. [{рацтовав учителем
;емир!яно| 1цколи оела великот !{осниц|
[мпольського району 8!ннипьпо| област!. ]/ 1938

;оц! |{етра Фво|йовича було призвано до лав
{ервоно| Арм!|. 1940 року в|н зак!нчив
йосковське в|йськово-техн!нне рилише зв'язч
-|квс сРсР 1 був признанений командиром
;зводу 16-го оперативног0 прикордонног0 полц
}ах1дного в|йськового ощуц. а пот!м командиром
;оти 4_го мотосщ1лецького полч Ё(Б[.

Ёа фроттт| |1.Ф. Брайко в]дбивав атаки ворога з
початку Белико! БРизняно] в!йни. Б!дваэкно
вок)вав на застав!, пот!м з уц|л1лими
прикордонниками б1льтце м|сяця виходив !з

оточення, подолавши понад 500 к|лометр!в.
|{ерейтшов л!н|то фрогц п1л (исвом у вересн| 1941

роц 8 (и1Бсьгому когл| загищв май:ке весь полк.

'}]ейтенант Брайко був серйозно поранений,
переховувавоя у м!сцевих ясител|в, але був
зааре{птований фаштиотами ! кинутий у
'Аарницький таб1р лля в|йськовополонених.
3ольовому'та енерг|йному |[егру вдалося втскги
з групою полонен}тх. !овго шукали партизан|в,
поки, наретшт1, в лют0му |942 роч, н:гф?!пили на
|1утивльський партизаноький заг|н п!д
командув1!нням €. А. |(овпака. €понагц 11егра

Фвс1йовича направили б1йцем у 1(онотопоький
партизанський заг!н. } пер[пих же боях Брайко

виявив висок1 бойов! якост1. (омандування
гретього кв1тня 1942 року призначас'його
пом1чником начальника штабу по розв!лш!
|1щивльського партизанського загону. пот!м -
нанальником шлтабу 1{ролеветдького паРгиз:|нсь1(ог0

з:|г0ну, командиром 4-го багатьйону.
|{|д час |(арпсгоького рейду п.о. Брайко як

начальник шлтабу, а п|сля поранення Б.й.
(улрявського як комбат, проявив р|тшун!сть 1

см!лив!сть у боротьб! проти н1мецько-

фаптиотоьких загарбник!в. 9 л!о1 п1д оелом
Рацтт|вц1 1ерноп!льсько| област! ковпак!вцям
заФо)|(увало 0т0чення. Бага.гльйон |{. Ф. Брайка
одержав завдання захопити село | виставити
заслон, щоб забезпечити прох1д !нших настин
з'еднатття по мосгу яерсз р1нц. |1артизагти усп!гпно
виконали це завдання ! забезпечили в1дрив в|д
ворога воього з'еднання. 9 липн1 б1.гш села |{ас1чне

на [тан!славщин! бага:гьйон ||. Ф. Брйка про-
тягом щьох дн!в усп1:пно в!дбивав по 4-5 атак
ворога в день. 9 серпн|, коли партизанське
з'сднанття €. А. (овпака одсржало наказ з|брагися
на Ёитощиршин!' цсй бата:льйон орган1зовано
прибув до пункц збору (цт1р &ногоп).

! щулн| 1943 роч 3'еднання партизаноьких
загон!в б. А. 1(овпака фло переформовште в ||ерпц
9кра|нську партизанську див!з|ло п!д
команд/ван}!'!м |{.||. 9ертпигори; а25 тпотого 1944

року в пер!од )1ьв!воько-8аршавського рейду,
Брайка признанено комагциром 3-го полц т{1е[

див!з!!. |11д час рёйду по територ1| зах|дних
областей }кра|ни 1 сх!днло< воеводотв |{ольщ1 полк
брав щасть у багагьох Фях з г!тлер|вгшми, знищив
понад 1700 солдаг[в | оф!цер1в ворогц густив п1д

ук!с 4 зал|зйинн! ешелони з бойовою техн1кото |

живою силою ворога. 3л1тц !944 року п!сля
об'сднання партизансько1 див!з|| з чаотинами
9ервоно! Арм!{, майора |!.Ф. Брйка зар{1хов{!но

антирадяноьк1й аг!тац|! та пропаганд!. |[риводом

до цьог0 стало його критичне зцв:::кення в{дносно
якост! харвування в оф1цероьк!й !'дальн1. 9 1949

рош! Брайка було засул>кено Ао лесяти рок!в
виправно-щудов;ос табор!в. 1ого яс роц наказом
||резил1| Берховно| Ради €Р€Р його позбавлено
звання [ероя Радяноького €отозу. 3|дбував сгрок
покарання в таборах (ом| АР€Р. |{1сля смерт!
€тал{на |{. Ф. Брайка повн|ст:о реаб|л|товано. у
1954 роф |{.Ф. Брайч поверн}то звання [ероя
Радяноького €оюзу ! вс| наг0роди.

до Фкремо| бригади Ё(8€:
3а в|двагу | геро'|зм, виявлен! у боротьб1 3

н|мецько-фатшистськими загарбниками в тилу
ворогц ){'казом |1резил1| 8ерховно] Ради €Р€Р в!д
7 серпня 1944 року Брайщ |1ещу Фвс|йовину
присво€но звання [ероя Радяноького 6оюзу з
вру{ен1]ям ордеца,т1ен1на ! медал1 <3олота 3|рка>.

Б|н такощ нагород)кений орденом {ервоного
|{рапора 1 медаллпо (партизанов! Б1тчизняно]
в1йни> 1 ступсня. 3а бойов| заслуги п1д чао
визволенн'1 |[ольщ1 11.Ф. Брйка було удо9т0сно
вищо1 польсько| нагороди - ордена <)(рест
[рюнвальда>.

|{1сля 8елико] 8!тчизняно| в|йни |{.Ф. Брайко
навнавоя у Р1йськов]й академ!| !мен! й'Б. Фрунзе
в йоскв{. 9 !948 рош| усп!шно сш1адав вищскн!
!сп:ттлт, але 18 вересня цьог0 роц, 3а тия(день до
зак!нчення академ!], його. заарепптували

9 1967 рош! в!н зак!няив }|!терацрний 1нститр
1мен! Ф.й. [-орького. 3аймасться л!терацрною
д1яльн|сто. Брайко автор понад 20-ти цАожн|х,
!сторипних та документ{1льно-публ1циотияних
кни)кок, у тому иисл1 ун!кально| двохтомно1
науковот монограф|| <<[1артизанская война>.
йетпкас у йоскв!. йому 92 роки. |{ещо Фво!йовин
бере расть у робот| Рали ветеран!в' а також с
нленой правл|ння московського (лубу [еро|в.

|[.Ф. Брайко, незвак!|}очи на св!й в|к, активна
л.1одина. Б1н вправно волод!е комп'ютером,
кермом автомоб|ля. Ёе забувас ветеран !

|[ривльщину, яч захищав в|д ворга. Бере уласгь
у р!зних заходац згад.'ючи про воснне лшхол1ття.

€погади Брайка про партизаноький р1х - >кивий

голос |стор!}' 
€веен Р|а;тц&

з ав 1ауючшй в!ёё 1о:+о [||{3

за офальоиф|кованим обвинуваченням у
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{ш| н ом Ётн и к ы ктоР кАл |н | 14
{ !!утпшвл1, на вулшц1 11ролеспорськй, в неветошнт<олсу бу0шнщ' а'сшве л1гпня

люёцна -.ве,перан проц!, колшсцн|й пар,пц3ан-ковпак!вець 8|кспор !вановцч
!1;с|н]ь йолсу 94 рокш. 3 чцс:оа баеагпьох наро0ншх лоеснтдк|в чос]в Бе:оцко[
Б!упчшзняно[ в!йнш у {[угпшвльсько]}!у район! в!н за;тццдшвся в },!сшвшх оёшн. [
х!)ча в1,ке 70 рок|в в1ёё!ляюгпь нас в!ё во€нно2о лшхо.п!сп:пя, п&ц'я!пь ве[перана
3а]'шш|астпься по-спр('в'!сньому 

'|сшво'0 
- це пал1'лгпь серця.

}{,р'.'""" 8|ктор |ванович (ал|н|н |7 що пол|ца| утекли з |1утивля в Буринь.
листопада !916 року у'м!ст| 8олгоград| (орисцюнись пан1кою у воро)кому таборт,26
(!-{аришин!). 8 олинадцять рок!в залишився Фавня' партизани зй*лялул |!угивль. йайя<е два
сирото|о' тому хлопцев1 ду)ке рано довелося дн! м|сго було в руках народн|'( мссник!в. !1 дн|
д^'ати, якзароб*ггинашматокхл!ба.3ак{нчивп-ги (ал!н|ну запам'яталися надовго. й|сто йому
оемир!чну |п!Ф_]у> працовав на поплт1. 1934 роц сподббйооь. | тод! виникла ф*а: <зал"-усь в
8|кгора було призвано до лав 9ервоно[ Арм||. )кивих - )китиму п|оля в|]ани у |!утивл|>.
||!сля зак!нчення строково| слу>кби, ''т*'"' |!|днас виконаню[ з,шдан!{'| по передислокац|!
працк)вати в |ндустр!альний .{онбас. роги |-. |. 3аплули з села Ёова €ло6одц 3!ктор

Б м!от! 1(оотянтин! цько! облаот! 1ванович п
влашцвався ливарником на цинковому завод1:

9 кв!тн! 1941 роц Б|кгор |вановин оФимав
пов1отц з в!йськомац на переп!дготовку яку
проходив у м1ст| €лов'яног|рську. 3 понатку
Белико! 81тчизняно! в1йни |{ал!н1н - в д|юч1й
9ервон|й Арм!!. €в1й пер:пий б|й з оцпагггами
прийняв у вересн1 1941 року на станц1]
<йирон!вка> 1(и!всько| област!. А пог[м, разом з
б!йцями, довелося в!дсгупаги до м|ста !{онотопа
Фмсьго! фласг!. |[!д 1(оноюпом попав в оточсн}ш|.
3т|к з полощ. |{ереховувався у м!сцевих экигел!в
та в л!сах б1ля села .{убовин! (ролевешького

райощ. 9 лпотому 1942 роц ковпак!вц! ув!йп:ли в

це село. 8!ктор (ал|н1н всгупивдо партиз:|нсь|Фго
загону [.А. (овпака та (.Р. Рулнсва. його було

щизнанено м!нометником в рогу (.Ф. (ири.г:енка.

3 перплих дн|в проявив ссбе в загон1 хоробрим
партизаном. 8отовав зав3ято, мужньо. Б
.(убовинах (ал!н!н прийняв активну участь у
ларад| 23 лютого 1942 року. |[от!м усп!:пно
в!дбивав ат1ки мадяр п!д час в1домого
8есел!воького бодо,28 лют0г0. в якому г<ом!сар
€.Б. Руднев ощимавтяяскс поранення. 3в|сгщ що
це пащ[|зани сприйняли з великим хвилюван!ш1м,
як св!й б|ль. 3а словами (ал|н1н4 у ковпак!вц|в
виникло палке баэкання помститися ворогов| за
ком|сара.

Брав уиасть Б!ктор |вановин у зв!льненн1
|{утивля в|д окупант1в. } травн! 1942 року
йартизанськ! розв!дники щинесли зв|сгц про те,

на ворохс!й м|н!. |[ерен1с
тяжке поранення в обличчя. )1|кувала Ё.!(.
йасвоька.' Б €тар!й [|]арп|вц1 рога 1{ириленка
знищила брчаду мадяр, яких прислали н1мц!
зак}т0в.]1яти л|с-

||от1м Б.!. (ал|н!н воював на [1равоФрежн|й
}кра|н!. його признаяили командиром взвод/ в
лев'яцроц{.|. Бакра,дзе, ялому в | 944 рой бщо
присвоено званй [ероя Радянського €оюзу.

Брав расть Б|кгор !вановин у двох знаменитих
опера:{!ях _ <<€арненський хрсст> та <йокрий
м!тпок>. |||д яас ви1(онання п1дривнгх роб1т на
зал|зниц| АлневсЁк _ €арни у 1 942 роц|, ъ1н вдр1те
був поранений. Б!д:ппита:лю в|дмовився. 1 знову
л1цвала його Ёадй (азимир|вна ма€всъка.

||ройш:ов Б.1. !(ал|н1н | нерез ваяск!
випробуванття (Фп8гськог0 рейд/. 3аг:ам'яталося
йому. як лом!сар €.Б. Рулнсв ок)лосив наказ по
з'еднанню про в1дноппення до мирног0 населен1{я
_ бували неприсмн[ випадки. ||о-р|зному
в|дносилися до ковпак!вц!в | м!сцев1 >кител!.
йеплканц| €тыт|славщини зусгр|ли пащизан!в з
те(1л0т0ю: надали пр!{цлц у сво!1 дом|вках.' Биконавп:и овос г0ловнс з1вд:|н1{'!' па[п!в:|нськс
з'сднання опинилося у ворожому оточенн!.
|{ер!вництво парти3анськог0 з'еднання обм|рко_
вРало ттлан виход/ з важко! сицац|!. |{рорива*о.ли
вороже к!льце в м1ст[ ,{!лятин,4 серпня 1943 р.
Б.|. (ал!н|н ощимав тя)кке поранення в фуди'
)1!цвався в }&1воькому шпитал|, де йог0 знайшла
пер1па нагорода - орден <Б1тчизтляно| в!йни>

цлю, що застряла у л|вому п!дребер'!' л!кар{
витягг{уги не змогли. [!!сля л|цвання рядовог0
1&л!н!на в|дпразили у з!!пао. 9 кв1тн! 1944 роц
в!н при!1ав до |1ушвля. й1ото-над €еймом отало
для Б!кгора 1ваповича друг0ю багьк|вщиною. 1ут
в!н зуощ!в свос справ)кн€ кохання _ врод[иву
д!внину Атггон|ну. Разом подруэлотся 1(ал!н1нттх вл<е

65 рок!в.
|1рашював Б.[. (ал1н!н на р|зних посадах:

головою |Флг0сщ 1мен| )(9{1партз'|з.щ в ссл! Ёова
111арп!вка, був головою о!льоько{ ради в сел|
9цине, а пот|м головою с!льсько| ради в сел!
фворовка' к)лк}огц !мен! -|{ен!на в

на заолРкений в!дпонинок, Б1кгор !вановин -
прац|вник |{1,"гивльського харнокомб|нсц.

в.]. (ал|н!на нагороджено орденами
<81тчпвтяно] в1йнш 1та 11 сгупен]в, <3а муян|сть>
[11 сцпеня, медаллю <|{артизанов| Белико|
Б1тчизняно1 в|йни>, <3а перемогу над
Ё|меччияою>. а талож багагьма |ншими мед:т'|яь'и.

Флена !!спьоц/к|на'
н щков цй сп]вр об !п н цк [ |{ 3

1 ступети. Рана загоювалаоя погано. Фашисгсьц
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#ууи8#ь !цр1нА - !{РАй ждртизднськФг *{[Авр1
,{*"*' ''*"хами 

||щивльщини вйоманазва л!сового масищ
_ €падщанський л1с, розташтов'}ног0 3а 10 км на захй вй м!ста [!й
час Белико{ Б1тчизняно{ в|йни цей л1с отав неприотупною фощешето
для н |мецьк:л< о чпакг|в. } мирн | п!сля воснн! роки у €палшансь[ФгФ

л|с1 створено мемор!альний комплекс.
}{а мальовнич1й .л|сов|й галявин1 знаходиться музей

|[ащизансько| слави. його було в!дкрито у вересн| 1956 року з

|н|ц!ативи коли1пньог0 начш1ьника 1|]табу пащизанського з'сднанти
[ригор!я -{,ковича Базими. €поватку музей розм!щувався в

невеликому будинц, побщованому на м!сц1 спалено! ощпант€!ми
19 жокгтля 1941 роч хаги л|сника. 3 1971 роц музей |{ащизансько|
слави розм|гшусться у нов|й буд1вл|. 9 трьох експозиц|йних залах

знаходяться численн1 експонати, що розпов1дають про бойов1

подвиги, д|яльн1сть ковпак|вц|в, як| пройп:ли нелегкими !|]'шх€}ми

3елико| Б|тчизняно| в|йни в!д осп1ваного в п|снях та легенд.1х

€падщанського л|су Ао сивих (арпагських г|р.

9 1965 роц! €падщанський л!с офлотпено |сторико_цльт}?ним

€полутених 1]]таг|в &ерики, 1{анади та 1нш:их кра!н.

! дн! святщвання 60-р!ччя партизанськог0 руц в !кра|н| у
|{щивл! побував ||резилетгг 9кра!ни )1.,{. (улма (2001 р.)' а 2009

роц - ||резидент 9кра!ни Б.Ф. -{,нукович. |||сля ознайомленття з

експозиц1ето, було високо оц|нено знатення партизанського музе}о у
збереженн! |сгорично! спадщи:ти, пагр1отинному вихованн! тпко;тяр1в

! молод!.

{я оц|нка п1дтверлжусться книгою в|дгук!в \'[узето

партизансько1 слави. 9 микуломудо €падщанського л|су при!'злили

цристи з багагьох цтонк!в Радянського €отозу. 3окрем4 залу||1714л\4

на сгор!нках кт:иги в!дук!в сво{ враясення вйв!дцъач| з далеко|{щт!]:
<Ёаходясь здесь, в €падщанском лесу в му3ее |[артизавской славьт,

словно снова сль|тши11]ь фохот боев, 'видитпь тех з{|мечатсльньгх

подвиг партизан|в-ковпак|вц1в, ув1йп:ов до складу,{ерхсавного
!сторико-культурного запов|дника у м|ст1 ||ривл|. } 2009 рош|
палт'яткалц мемор1ального комплексу в €падщанському л|с| надш;о

нац!ональний стацс.
1!ор|нно тисяв| црист|в, наптто< сп!вв|тнизник|в та заруб|жшог

гостей, в1дв1дгтогь мемор!альний комплекс. Ё{а ов1ян|й слазото земд1

побували ексцрсанти з |{олЁщ1' Болгар1|' !горшини, Ё1меннини,

Франц1! Ёйщлати1в, !1реняини' |нд1], Б'сгнаму Республ|ки (убц

запов!дником. з 1987 мемор1альний комплекс' що ув!ннтое

{в!н| [ерой Ра0лнсьл<оео €оюзу Ф.Ф. Фе0оров у €па0щансьл<л:су л1с1

п10 нос святп;<увантся 25-о| р!нншц! порпошзонсь'Ф?о рух!

ьге 'бескорьлстно защищали на1|]у земл1о
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от фатпистов>. €ерденното вдявн!стло пропизан| слова гостей !з
соттячно! [руз!|: <Благодарто Бас, жители 11щивльщинь[, за то' что
Бьт так ув.ркаете на1пих зем.,1'{ков Бакрадзе и Рехвиап:вили>.

{олегац|я Брананського окруц Ёародно? Республ!ки Болгар!{
з&'1и11]илаукниз! так! рядки: <||оклоц низкий поклон перед светлой
памятьто .и прошль1м советского народа. }{изкий поклон за
беспримерньтй подвиг партизан и воспитание к ним лхобви у
подраста!ощег0 поколения).

Ёе зали:па:оть бай1окими щир! словц записан1 у книз| в!дцк|в

членами турецько| делегац||: <Ё{ам
пощастило побувати в |[щивл!, який
зайняв вая<ливе м1сце в |стор|| Аруго1
св|тово| в|йни. 3се зло в!йни ! те, що
вона зали1шила п!сля себе. ми разом
побачили у цьому музе|. [{ехай берехе
[осподь наш:! народи 1 держави в|д
в!йни>.

у книз! багато, сповнених
вдяяност|' в|дгук|в 1 натпих
сп!вв1тчизник!в. Фсь деяк! з них:
<[яцсмо за можлив|сть доторкщпися
до славних стор|нок в|тяизняно| |стор1!,
в!днути велич подвигу партизан1в -
ковпак|вц1в>, <...св1тла пам'ять про
подвиг укра|нських партизан|в у
боротьб| з фатлистами завжди
залийатиметься у серцях нащадк|в>,
<...у €падйанському л!с| ми п|зна:ти
дуке багаго про партизанський рух у
роки Белико[ Б|тчизняно!' в!йни,
переконалися в тому. шо в|н був
необх1дний'! вн|ё вагомий внесок у
|1еремогу над фатшистською
Ё|меччино:о>' (...ми' що не знали | не
6ачили в|йни, влянн! лгодям, як|
захищали окуповану територ1ю
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в|д ворога. }{изький укл!н вам, ковпак|вц!!>, <..'пам'ять про
пащизанськ! подвиги назавжди з€ши1шиться у натпих серцях, на
приклал1 виваги та ст|йкост! ковпак|вц|в вихову€ться нове молоде
покол1ння>, (...в музет ми в|днули на соб| велику в|дпов!дальн1сть за
збереження миру та споко]о на 3емл]. 3апевняемо, що ми'
в!йськовослужбовц!, зробимо все д.пя спок1йного життя пашого

народу)" 8 книз| можна знайти багато !нтших в!дцк!в,
як1 св!днагь про щиру повац в|дв!д5:ван1в до народних
месник!в.

€лавними |менами ковпак1вц!в названо вулиц!
|!утивля: 1{овпака, РуАнева, Базими, (оренева,
||артизанська' € в м|ст! площа перомоги, на як1й 9
1равня 1975 роц в!дкрито йемор{альний комплекс в
пам'ять натттих 3емш{к!в, що в|ддали життя за мир та
своболу Батьк1вщини.

!ровисто в!дзначають путивляни ,{ень
партизаясько] олави та ,{ень |1еремоги над
фатпистськими окупантами. Б ц! дн1 особливо
багатолюдно бувас б|ля йемор!алу в |!утивл! та у
€падщанському л!с|.

фугь роки, зм|тпотогься покол|ння, та незм!нното € цдячна
народна пам'ять. | не забуА;шь люди стежку до €падщанського л!су.

|,тшол,[еншеентсо,

в.о. зав|фюноео му3еем
!\арпшзансько[ славш

у (паёцонськолау л!с|
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||ам'ятник €.А. }(овпат9

||ам'ятник дв!н1 1-ерою Радянського
€оюзу €.А' (овпац було спорушкено у
вересн| 1971 року, на чеоть 30-р!няя
парт1{3анськог0 руц на €1плшин! у роки
Болипо| Б!тч:вняно! в|йни. €цльпцра
€.А. |(овпака встановлена на постамскг!,
який мас форму зр|зано! п1рам1ди |

нагадус велиц скелю. [1артизанський
генерал стотть у довгому кожус|,
смуплков|й папас|' з люлькою у руш!.
Автори пам'ятника: окульптори -
народний цдожник €Р€Р й.[ }!исенко,
Б.Б. €ухснко, арх!тсктори - А.Ф.
1гнащенко та €.|{. 1уцненко.

1,!:.',,', 1!!онумент

[: |9лемек)м' вотановлощ назал!зобетон-

. ,:,,':!,,,;,' ному поотамент1' що в поперечному

.:;1,.::' :!:|{#),|: -^^-:^: --^^ д^----. *\--- --^--^--:: ---:.?:':+::::.1:!!.:# розр1з1 мас форму п'ята промон|Ё, як1

оимвол!зують п' ять партизанських
заг9н!в: |{утивльський, [лух1воький,
(онотопський, (ролевешький 1

1{[алигинський.
Автори: скульптор Б.Ф' Ёиконтук,

арх1текгор €.|1. 1шу.:ен ло.

* партизанськ0!епави
{6# мофенг вотановлсноу 1966рош|

ж в €падщаноькому л1с1. Б|н являе собото

. к:'.,, {ъ бротвовуоцльтпрупарг[в'шазру{ним

||ам'ятник €.Б. Рулневу
у 1961 роц| в путивл! було

спорудкено пам'ятник [ерою Ралянського
€оюзу €.Б. Рулнсву' Бронзове погруддя
ком|сара встановлено на постамент! з
червоного гран!ц. Б|н зображений в

п:инол!, накиггут|й на плея!' та капдксг!.

Автори пам'ятника: скульптори -
3асл},]ксний дяч мисгегцв 9Р€Р м'к.
Бронський та Ф.|!. Фл|йник, арх|тскгор _
Ф.Ф. €илорен:о.

{!артизанськ!
землянки

у спапдцанському л1о! -
м|оц! фрмування |{уптвль-
ського парти3анського
загону у вересн! -.гп.псгопф
1941 роц було збуловано
дев'ять зем.ттяпок: зем]инка
с.А. 1(овпака, плтабу,
зом]! !нки оперативн|л( щуп
2-\, 4-|' 5-\, м!нер!в |

розв!дник!в, землянки -
парти3аноька кухня та сан!тарна частина. 3емлянки утвор1овали
партизанський "щр|щайон''. } рш| нат:алу ворв вони мог]|и вико}увати

функц!т вогньових точок'

&ея |еро|в

у 1985 рош!, в-лн| овятцван|{'!
40-р1ння велико1 ||еремоги, в

€падщаноь:ому л|с! була в!лкрита
Алея [еро!в. ! 0 пощуль партизан1в-

ковпак!вш1в, яким було присвоено
звання [ероя Радянського €оюзи
вотановлен! на ало!, що веде до
йузею партизансько! слави. Автори
пам'ятки: ощльптори - народний
художник сРсР м.г. .[1исенко,
8.Б. 6щенко, Ф.||. Бфик.

Братська могила партизан|в-ковпак|вц!в

! €падщанському л|с!, б!ля
зем]шнки санчастини, зн:жод!пься
братська могила партизан!в_
ловпак|вц!в. Б могил| похован! 16

паргизан!в, як1 загищли у \94| та
1942 рр. ! \97 | на брагськ|й моггш|

було встановлено стелу з

горельсфним зобрахсснням
партизана, а також мсмор|альн1
плити 3 викарбуваними !менами
загиблих; Автори: скульптор -
)1. [. {емон,'арх1тектор - Ф.Б. ёай.

9 196б роц| б|тш в'!з.щ до €падшансьгого л!су було спорудкено стсщ'
яка оимвол!зус основн1 егагпа паРгиз11нською руц в }ща!н!: вй нсвеликих

щуп 1 затюн1в до _ великих з'еднань 1 партизаноьк:ос див|з!й. [аотично

розк:шан1 брили Фтового камен|о, поступово псрех0дять у кам'ящ стсщ'
яка € символом могугньок) руху народного опору. Автори: сцльгт0р
А.А. !вчен:о, арх!тсктор й.||. йахоньй.


