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ВСТУП 

В червні 2017 року до Черкаського науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України, благодійної організації «Пошуковий 
загін «Зелена брама» та інших організацій звернулася адміністрація Рогівської 
сільської ради Маньківського району Черкаської області з проханням сприяти в 
увічненні пам’яті прикордонників та інших військовослужбовців, які загинули 
30.07.1941 року в с. Роги, уточнення кількості загиблих та встановленні їх 
анкетних даних.  

Вказане звернення обумовлене тим, що адміністрації села Роги відомо 
про позитивний досвід Черкаського НДЕКЦ у дослідженні солдатських 
медальйонів та інших документів часів Другої світової війни, а директор 
Центру Аксьонов В.В. та автор даного дослідження являються членами 
«Благодійної організації «Пошуковий загін «Зелена брама» (рис. 1,2).  

З урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України від                
20 грудня 2000 р. № 1867 «Про затвердження Комплексної програми пошуку і 
впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій» (із змінами, 
внесеними згідно з Постановами КМ № 1523 від 17.11.2014, № 838 від 
07.10.2015, № 470 від 04.07.2017), якою покладені певні зобов’язання на різні 
органи держави, в тому числі і на МВС України, а також Постанови Кабінету 
Міністрів України від 4 липня 2017 р. «Про внесення змін до Порядку 
організації робіт з пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних 
репресій», Черкаським НДЕКЦ були проведені відповідні історично-архівні 
дослідження та польові експедиційні пошукові роботи.  

Дослідження проводиться за трьома напрямками: вивчення архівних 
документів, опитування населення, проведення земляних пошукових робіт. 

Згідно існуючих документів, 30.07.1941 р. біля с. Роги Маньківського 
району Черкаської області відбувся бій, в якому загинуло близько 200 
прикордонників 92 Перемишльського прикордонного загону. Відомі  прізвища 
лише 30 загиблих, 170 залишилось невідомими. Про це, зокрема, вказано в 
паспорті (індекс 2.4..-2.23.11) на пам’ятник, встановлений в 1949 році. 

При перевірці фактів та дат загибелі бійців враховувалося те, що точні 
дані на момент складення документів не завжди були відомі, часто списки 
складалися по пам’яті окремими командирами та бійцями, як правило, через 
певний період і тому дата відображалася в документах неоднозначно, або в 
різних документах була різною. Наприклад, в графі «Дата выбытия»: «__09.41», 
або «Между 21.06.1941 и 01.10.1941», «Не позднее 01.09.1941» тощо.  

Все це обумовило складності не тільки у пошуку документів та баз даних, 
за якими можна було б скласти повноцінні списки загиблих 30.07.1941р. біля                 
с. Роги Маньківського р-ну Черкаської області, а і у встановленні правильного 
написання прізвищ для розшуку рідних та майбутнього відображення цих 
прізвищ у відповідних нових документах та на меморіальних плитах.    

При проведенні даного дослідження використовувалися різні бази даних, 
зокрема: «Книга памяти Украины», «Мемориал Великой Отечественной 
войны», «Аллея Славы», «Подвиг народа», «Пам'ять народа», тематичних 
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Інтернет-форумів тощо. Також здійснювався пошук матеріалів в архівах 
Центрального музею Державної прикордонної служби України, Народного 
музею с. Підвисоке Новоархангельського р-ну Кіровоградської області. 
Вивчалися паспорти, облікові картки та охоронні зобов’язання на пам’ятники, 
відповідні літературні джерела. Крім того, проводилося опитування населення. 
Ще одним напрямком досліджень було проведення  польових  пошукових робіт 
благодійною організацією «Пошуковий загін «Зелена брама» під керівництвом 
заслуженого пошуковця України Фартушного А.І. (польові роботи проводилися  
на підставі відповідних дозволів Міністерства культури України) з метою 
встановлення місць поховань, відшукання солдатських медальйонів, 
документів, іменних предметів, які б дозволили ідентифікувати загиблих тощо. 

Метою даного дослідження була перевірка факту загибелі  
прикордонників, прізвища яких вказані на меморіальній дошці біля пам’ятника 
на братській могилі в полі південніше с. Роги Маньківського р-ну Черкаської 
області. При цьому, важливо було знайти документальне цьому підтвердження. 
Враховуючи це, в роботі містяться зображення фрагментів відповідних 
документів, а результати пошуку оформлено таким чином, щоб у зацікавлених 
осіб була можливість самостійно перевірити викладену інформацію. Для цього 
під зображеннями документів, якщо вони розміщені в електронних базах даних, 
вказуються їх електронні адреси.  
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Рис. 1. 
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Рис. 1,2. Звернення голови Рогівської сільської ради Маньківського району 

Черкаської області до Черкаського НДЕКЦ МВС України 
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Згідно існуючих документів, 30.07.1941 р. біля с. Роги Маньківського 
району Черкаської області відбувся бій, в якому загинуло близько 200 
прикордонників 92 Перемишльського прикордонного загону. Відомі  прізвища 
лише 30 загиблих, 170 залишилось невідомими. Про це, зокрема, вказано в 
паспорті (індекс 2.4..-2.23.11) на пам’ятник, встановлений в 1949 році (рис. 3-5). 

 

 
Рис. 3. 
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Рис. 4. 
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Рис. 5. 

Рис. 3-5. Паспорт (індекс 2.4..-2.23.11) на пам’ятник, встановлений в 1949 році з 
інформацією про бій 30.07.1941 року, який відбувся південніше с. Роги 

Маньківського р-ну Черкаської області 
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До вказаного паспорта додана довідка, видана 15.02.1983 р. виконкомом 
Рогівської сільської ради в якій, зокрема, зазначено: «…в братській могилі 
захоронено більше 100 пограничників, з них відомі імена тільки 29 
пограничників» (рис. 6). 

 
Рис. 6. Довідка, видана 15.02.1983 р. виконкомом Рогівської сільської ради про 

кількість загиблих прикордонників, похованих в братській могилі 
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В рукописному «Списку военнослужащих и партизан Отечественной 
войны, захороненных в братской могиле с. Роги» («Пам’ятний знак в 1955 
році»), вказано 30 прізвищ (рис. 7,8). 

 
Рис. 7. 
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Рис. 8. 

Рис. 7,8. Рукописний «Список военнослужащих и партизан Отечественной 
войны, захороненных в братской могиле с. Роги» («Пам’ятний знак в 1955 

році») 
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В узагальненому банку даних «ОБД Мемориал» міститься «Учетная 
карточка воинского захоронения» №292 від 18.02.1992 року зі списком                     
30 загиблих воїнів, наданим «Маньковским райвоенкомом подполковником 
Зуенко» (рис. 9-12). 

 
Рис. 9.  

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=1 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=1
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Рис. 10.  
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=2 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=2
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Рис. 11.  

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=3 

 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=3
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Рис. 12. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=4 

Рис. 9-12. «Учетная карточка воинского захоронения» №292 від 18.02.1992 р., в 
якій міститься список 30-ти похованих осіб, наданий                         

«Маньковским райвоенкомом подполковником Зуенко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=4
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Після перенесення пам’ятника на місце бою в поле, південніше с. Роги, на 
узбіччі грунтової дороги в сторону села Легедзине (рис. 13,14), біля нього було 
встановлено меморіальну дошку, на якій викарбовано 29 прізвищ та вказано: 
«В братской могиле захоронены отважные воины 92-го пограничного отряда, 
погибшие при защите нашей РОДИНЫ в с. РОГИ от немецко-фашистских 
захватчиков 30 июля 1941г. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ И СЛАВА отважным воинам 
погибшим при защите нашей РОДИНЫ» (рис. 15).  

 
Рис. 13. 

 
Рис. 14. 

Рис. 13,14. Сучасний вигляд пам’ятника на братській могилі на місці бувшої 
силосної ями у полі південніше с. Роги 
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Рис. 15. Прізвища загиблих на меморіальній дошці біля пам’ятника на 

братській могилі на місці бувшої силосної ями у полі південніше с. Роги 
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Таблиця 1. Прізвища загиблих з меморіальної дошки біля пам’ятника 
 

№ п/п Звание Фамилия, имя, отчество 
 

1.  Политрук Балаев Иван Степанович 

2.  Рядовой Белоусов Александр Иванович 

3.  Капитан Иванов 

4.  Сержант Карасев Георгий Сергеевич 

5.  Ст. л-нт Балицкий Александр Александрович 

6.  Лейтенант Карло Василий Константинович 

7.  Мл. политрук Королев Виктор Николаевич 

8. Ст. л-нт Кравцов Георгий Александрович 

9. Ст. с-нт Крюков Яков Федорович 

10. Мл. с-нт Лопухов Михаил Николаевич 

11. Лейтенант Никитин Иван Никитич 

12. Рядовой Новиков Иван Степанович 

13. Лейтенант  Овсянников Виктор Васильевич 

14. Мл. с-нт Олексеенко Михаил Кондратьевич 

15. Ст. л-нт Патрушев Георгий Андреевич 

16. Мл. политрук Пушков Виктор Степанович 

17. Рядовой Рыжиков Николай Павлович 

18. Ст. с-нт Сираковский Георгий Леонидович 

19. Рядовой Сластнов Дмитрий Васильевич 

20. Рядовой Смирнов Виктор Семенович 

21. Мл. с-нт Сухоруких Иван Иванович 

22. Бат. комиссар Уткин Григорий Васильевич 

23. Мл. политрук Шлапаков Алексей Митрофанович 

24. Лейтенант Вирченко Александр Терентьевич 

25. Мл. л-нт Хари Григорий Анисимович 

26. Лейтенант  Шепелин Иван Андрианович 

27. - Белов Александр Петрович 

28. - Ткачев Николай Семенович 

29. - Тарнавский Бронислав Казимирович 

 
В результаті копітких пошуків за різними архівними матеріалами та 

базами даних, опитуванням населення та проведенням польових пошукових 
робіт документально підтверджено участь вказаних осіб в бою біля с. Роги. 
Разом з тим встановлено, що п’ять прикордонників із вказаних тридцяти, в        
с. Роги 30.07.1941 року не загинули, що підтверджено знайденими 
документами.  

У зв’язку з тим, що всі досліджені документи написані російською 
мовою, то з метою уникнення можливих помилок в написанні прізвищ при 
перекладі їх на українську мову, в даній роботі вони також написані російською 
мовою. 
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ИВАНОВ ЛЕОНТИЙ ПАВЛОВИЧ 

В списку, який додано до «Учетной карточки воинского захоронения» 
№292, під №3 значиться «капитан Иванов», який загинув 30.07.1941 року біля 
с. Роги Маньківського р-ну Черкаської області (рис. 16,17.). 

 
Рис. 16. «Учетная карточка воинского захоронения» №292 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=1 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=1
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Рис. 17. Список Маньківського військового комісара, в якому під №7 значиться 

«капитан Иванов» 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=3 

 

 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=3
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«Капитан Иванов» значиться і в рукописному списку до пам’ятного 
знаку 1955 року (рис. 18): 

 

Рис. 18. «Капитан Иванов» рукописному списку до пам’ятного знаку 1955 року 
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«Капитан Иванов» значиться і на меморіальній дошці біля пам’ятника на 
братській могилі (рис. 19). 

 

 
Рис. 19. Прізвище «Иванов» на меморіальній дошці біля пам’ятника на 

братській могилі 



25  

В архіві Центрального музею Державної прикордонної служби України, у 
справі №44 «Воспоминания и другие материалы по истории 92 погранотряда 
(погранполка) войск НКВД (1939-1945 г.г.)» (рис. 20), міститься лист Суворової 
Софії Михайлівни, дружини колишнього заступника по політичній частині 
начальника резервної застави №1 першої комендатури 92 прикордонного 
загону «Суворова Павла Константиновича», яка проживала за адресою:                   
«г. Москва, 259, ул. Ново-Песчаная, дом 20, корпус 67, кв. 46», записано 
наступне: «...капитан Иванов, который в то время был начальником 4-ой 
части отряда...» (рис. 21-23). 

 

 
Рис.20. Справа №44 «Воспоминания и другие материалы по истории                       

92 погранотряда (погранполка) войск НКВД (1939-1945 г.г.)», де міститься лист 
Суворової С.М. 
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Рис. 21. 

 Рис. 22. 

 
Рис.23. 

Рис. 21-23. Фрагменти спогадів Суворової Софії Михайлівни, дружини 
колишнього заступника по політичні частині начальника резервної застави №1 

першої комендатури 92 прикордонного загону «Суворова Павла 
Константиновича», де згадується «капитан Иванов, который в то время был 

начальником 4 части отряда» 
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В «Приказе по 92 пограничному отряду НКВД УССР от 20 марта 1941 
года № 005», яким оголошено «Список личного состава отряда по состоянию на 
20 марта 1941 года», у 4 відділенні штабу «капитан Иванов» не значиться               
(рис. 24,25). 

 
Рис. 24. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=189 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=189
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 Рис. 25. 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=190 

 Рис. 24,25. Відсутність у списку 4 відділення штабу 92 прикордонного загону 
«капитана Иванова»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=189
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В «Книге памяти пограничных войск» міститься наступна інформація 
стосовно «капитана Иванова Леонтия Павловича» в складі 92 прикордонного 
загону (рис. 26): 

 

 
Рис. 26. Сторінка «Книги памяти пограничных войск» з результатами пошуку 

«Иванова Леонтия Павловича» 

http://old.v-
ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%E8%C2%C0%CD%CE%C2&s=%EB%C5%CE%CD%D2
%C8%C9&l=%EF%C0%C2%CB%CE%C2%C8%D7&y=&m=&r=&b=&np=true&

p=1&ID={9645E9CE-1505-4F4E-9D48-1EDF75B83560} 

 
 

http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%E8%C2%C0%CD%CE%C2&s=%EB%C5%CE%CD%D2%C8%C9&l=%EF%C0%C2%CB%CE%C2%C8%D7&y=&m=&r=&b=&np=true&p=1&ID=%7b9645E9CE-1505-4F4E-9D48-1EDF75B83560%7d
http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%E8%C2%C0%CD%CE%C2&s=%EB%C5%CE%CD%D2%C8%C9&l=%EF%C0%C2%CB%CE%C2%C8%D7&y=&m=&r=&b=&np=true&p=1&ID=%7b9645E9CE-1505-4F4E-9D48-1EDF75B83560%7d
http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%E8%C2%C0%CD%CE%C2&s=%EB%C5%CE%CD%D2%C8%C9&l=%EF%C0%C2%CB%CE%C2%C8%D7&y=&m=&r=&b=&np=true&p=1&ID=%7b9645E9CE-1505-4F4E-9D48-1EDF75B83560%7d
http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%E8%C2%C0%CD%CE%C2&s=%EB%C5%CE%CD%D2%C8%C9&l=%EF%C0%C2%CB%CE%C2%C8%D7&y=&m=&r=&b=&np=true&p=1&ID=%7b9645E9CE-1505-4F4E-9D48-1EDF75B83560%7d
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В «ОБД Мемориал» міститься інформація стосовно «капитана Иванова 
Леонтия Павловича» (рис. 27-30). 

 

 
Рис. 27.                                                                                                  

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10064591 

Рис. 28. 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9821684 

 
Рис. 29. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9821389&page=1 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10064591
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9821684
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Рис. 30. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9821684 

Рис. 27-30. Інформація в «ОБД Мемориал» стосовно «капитана Иванова 
Леонтия Павловича» 

В «ОБД Мемориал» міститься інформація стосовно «капитана Иванова 
Леонтия Павловича» і в складі 94 прикордонного загону (рис. 31). 

 
Рис. 31. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10202022 

Рис. 31. Інформація із «ОБД Мемориал» стосовно «Иванова Леонтия 
Павловича» в складі 94 прикордонного загону 

 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9821684
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10202022
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В «Списке №10 безвозвратных потерь начсостава пограничных войск 
НКВД СССР» під № 217, по 94 прикордонному загону значиться «капитан 
Иванов Леонтий Павлович» (рис. 32-35). 

 Рис. 32. 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10200630&page=115 

 
Рис. 33. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10202022 

 
Рис. 34. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10202022 

 
Рис. 35. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10202022 
Рис. 32-35. Інформація стосовно «капитана Иванова Леонтия Павловича» в 

«Списке №10 безвозвратных потерь начсостава пограничных войск НКВД 
СССР» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10202022
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10202022
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Разом з тим, у списку особового складу, оголошеному «Приказом по                         
94 пограничному отряду НКВД УССР № 007 от 25 февраля 1941 г.», «капитан 
Иванов Леонтий Павлович», у тому числі і в 4 відділенні штабу, не значиться 
(рис. 36,37). 

 
Рис. 36. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=269 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=269
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Рис. 37. 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=271 

Рис. 36,37. Відсутність даних про «капитана Иванова Леонтия Павловича» в 
списку особового складу (в тому числі і в 4 відділенні штабу), оголошеному 

«Приказом по 94 пограничному отряду НКВД УССР № 007                                  
от 25 февраля 1941 г. 

В узагальненому банку даних «ОБД Мемориал» міститься також 
інформація про перебування в полоні «капитана Иванова Леонтия 
Павловича», в тому числі і дві його картки військовополоненого (рис. 38-42). 

 

Рис. 38. Інформація про військовополоненого «капитана Иванова Леонтия 
Павловича» в «ОБД Мемориал»  

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272134729 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=271
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272134729
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Рис. 39. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272132012&page=2055 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272132012&page=2055
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Рис. 40. 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272132012&page=2056 

Рис. 39,40. «Персональна картка I» на військовополоненого                           
«капитана Иванова Леонтия Павловича» із відтиском штампу «1.1.45»                  

про його направлення в робочу команду  

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272132012&page=2056
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Рис. 41. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272132012&page=2057 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272132012&page=2057
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Рис. 42. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272132012&page=2058 
Рис. 41,42. «Зелена картка обліку» (так звана «Пересильна картка») на 

військовополоненого «капитана Иванова Леонтия Павловича»,                      
наявна в «ОБД Мемориал» 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272132012&page=2058
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На Інтернет-форумі про військовополонених міститься наступна 
інформація стосовно «Иванова Леонтия Павловича» (рис. 43). 

 
Рис. 43. Інформація стосовно «Иванова Леонтия Павловича» на Інтернет-

форумі про військовополонених 

http://www.sgvavia.ru/forum/131-1568-1 

 

 

 

http://www.sgvavia.ru/forum/131-1568-1
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При аналізі інформації, наявної у показаних документах, встановлено 
наступне. 

1. 92 стрілецький полк, який вказав «Иванов Леонтий Павлович» в 
обох картках військовополоненого, вперше було сформовано лише 05.12.1941 
року у складі 201 стрілецької дивізії (рис. 44-47). 

 

 
Рис. 44. 

 
Рис. 45. 

Рис. 44,45. Фрагменти двох карток на військовополоненого «Иванова Леонтия 
Павловича» про його належність перед полоном до 92 сп (стрілецького полку). 

 
Рис. 46.  

https://pamyat-naroda.ru/warunit/92%20%D1%81%D0%BF/ 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/92%20сп/
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Рис. 47. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/201-
%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D
0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%

B8%D1%8F_(1-
%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D

0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) 
Рис. 46, 47. Інформація з «ОБД Мемориал» про те, що 92 стрілецький полк 

вперше було сформовано лише 05.12.1941 року у складі 201 стрілецької дивізії 

2. В Курській області РСФСР «Кусучанский (Казачанский) р-н» та        
«д. Духановка (Дубановка)», які вказав «Иванов Леонтий Павлович» в картках 
військовополоненого, відсутні. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0
%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B
D%D1%8B_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_

%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 

3. В Сумській області в Конотопському районі на межі з Буринським 
районом розташоване с. Духанівка, вказане в обох картках військовополоненого, 
а також в «Списке №10 безвозвратных потерь начсостава пограничных войск 
НКВД СССР».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE
%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D

0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/201-я_стрелковая_дивизия_(1-го_формирования)
https://ru.wikipedia.org/wiki/201-я_стрелковая_дивизия_(1-го_формирования)
https://ru.wikipedia.org/wiki/201-я_стрелковая_дивизия_(1-го_формирования)
https://ru.wikipedia.org/wiki/201-я_стрелковая_дивизия_(1-го_формирования)
https://ru.wikipedia.org/wiki/201-я_стрелковая_дивизия_(1-го_формирования)
https://ru.wikipedia.org/wiki/201-я_стрелковая_дивизия_(1-го_формирования)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Духановка_(Конотопский_район)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Духановка_(Конотопский_район)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Духановка_(Конотопский_район)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Духановка_(Конотопский_район)
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Згідно адміністративно-територіального устрою України с. Духанівка 
розташоване в Конотопському р-ні Сумської області (рис. 48). 

 

 
Рис. 48. Сучасна географічна карта: село Духанівка в Конотопському районі 

Сумської області на межі з Буринським районом 

http://planetolog.ru/map-ukr-oblast-big.php?oblast=SUM&type=1 

4. Село Духанівку було приєднано до Конотопського району у 1963 
році. 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D
0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%

B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD 

5. Співпадають дані на дружину: «Иванова Ф.Н.» в обох картках 
військовополоненого (рис. 39-42) та в «Списке №10 безвозвратных потерь 
начсостава пограничных войск НКВД СССР» (рис. 49,50). 

 
Рис. 49. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10202022 

 

http://planetolog.ru/map-ukr-oblast-big.php?oblast=SUM&type=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10202022
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 Рис. 50. 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10202022 

Рис. 49,50. Дані на дружину: «Иванова Ф.Н.» в обох картках 
військовополоненого та в «Списке №10 безвозвратных потерь начсостава 

пограничных войск НКВД СССР» 

6. В Центральному музеї Державної прикордонної служби України 
маються повоєнні спогади бувшого політрука 18 застави 92 прикордонного 
загону «Королева Виктора Николаевича», де описано бій біля с. Роги 
30.07.1941 року, а також зазначено: «…На следующий день 4 августа мы 
прибыли в Подвысокое, где была создана рота из пограничников разных 
отрядов, командиром роты был назначен ст. лейтенант Балицкий, 
политруком роты я. 5 августа гитлеровцы предприняли наступление на 
Подвысокое с целью захвата штабов 6й и 12й армии. Наша пограничная рота и 
до батальона солдат…Нас участвовало 150 человек, пехотинцев человек 
300…». (рис. 51-54). 

 
Рис. 51. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10202022
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Рис.52. 

 

 Рис. 53. 
 

 
Рис. 54. 

 
Рис. 51-54. Фрагменти спогадів Корольова В.М., бувшого політрука                         

18 застави 92 прикордонного загону, в яких вказується на факт перебування                
92 прикордонного загону в селі Підвисоке, яке вказано в обох картках 

військовополоненого, як місце потрапляння в полон 
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7. Згідно карти України село Підвисоке Новоархангельського р-ну 
Кіровоградської області, вказане в обох картках військовополоненого, як місце 
потрапляння в полон, розташоване південніше с. Рогів на відстані (по прямій) 
36 км (рис. 55).  

 
Рис. 55. Можливий шлях відступу 92 прикордонного загону від с. Роги 

Маньківського р-ну до с. Підвисоке Новоархангельського р-ну Кіровоградської 
області (шлях умовно позначено відповідно до сучасних доріг) 

http://www.planuvannya-marshrutu.com/route-planner 

8. Вказана в обох картках військовополоненого дата потрапляння в 
полон (8.08.1941 р.) пізніша за дату бою біля с. Роги (30.07.1941 р.).  

 
Враховуючи вищевикладене, вважати: 
- вказаний в документах на братську могилу «капитан Иванов» є 

«капитаном Ивановым Леонтием Павловичем»; 
- місцем служби: 92, а не 94 прикордонний загін, і не 92 стрілецький 

полк;  
- відсутність прізвища «Иванов Леонтий Павлович» у наказі по 92 

прикордонному загону може бути свідченням змін кадрового складу на початок 
війни;  

http://www.planuvannya-marshrutu.com/route-planner
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- місцем народження: УРСР, Сумська область Буринський р-н,                          
с. Духанівка, а не «РСФСР, Курская область, Кусучанский                            
(Казачанский) р-н, д. Дубановка (Духановка)». 

- розбіжності даних по місцю народження та військовій частині можуть 
бути пояснені намаганням військовополоненого приховати справжню 
інформацію. 
 

Не вважати загиблим 30.07.1941 року біля с. Роги Маньківського р-ну 
Черкаської області «капитана Иванова Леонтия Павловича» у зв’язку з тим, 
що він:  

- 04.08.1941 року разом із залишками 92 прикордонного загону відступив 
у с. Підвисоке, де ввійшов у об’єднаний загін (командир «Балицкий Андрей 
Александрович», замполіт «Королев Виктор Николаевич»), який складався із 
150 прикордонників різних загонів та 300 червоноармійців інших частин; 

- потрапив у полон 08.08.1941 в с. Підвисокому Новоархангельського            
р-ну Кіровоградської області; 

-  перебував у таборі «Офлаг XIII D (62)» під номером 13913;  
- перебував у полоні не менш ніж до 01.01.1945 року про що свідчить 

останній запис в картці військовополоненого про його направлення в робочу 
команду;  

- хоча в картці військовополоненого записів про смерть немає, вірогідно в 
живих не залишився, так як сім’ї невідома його подальша доля.  
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БАЛИЦКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

В списку Маньківського військового комісара, який додано до «Учетной 
карточки воинского захоронения» №292, під №5 значиться «ст. л-нт Балицкий 
Александр1 Александрович», який загинув 30.07.1941 року біля с. Роги 
Маньківського р-ну Черкаської області (рис. 56,57). 

 
Рис. 56. «Учетная карточка воинского захоронения» №292 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=1 

                                            
1 Нижнє підкреслювання вказує на розбіжності в написанні 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=1
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Рис. 57. Список Маньківського військового комісара, в якому під №5                   

«ст. л-нт Балицкий Александр Александрович»  
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=3 

 

 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=3
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В рукописному «Списку военнослужащих и партизан Отечественной 
войны, захороненных в братской могиле с. Роги» («Пам’ятний знак в 1955 
році»), значиться «ст. лейтенант Баліцький Олександр Олександрович»                    
(рис. 58). 

 
Рис. 58. «ст. лейтенат Баліцький Олександр Олександрович» рукописному 

списку до пам’ятного знаку 1955 року 
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«Ст. л-нт Балицкий Александр Александрович» значиться і на 
меморіальній дошці біля пам’ятника на братській могилі (рис. 59). 

 

 
Рис. 59. Прізвище «Балицкий Александр Александрович» на меморіальній 

дошці біля пам’ятника на братській могилі 
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В узагальненому банку даних «ОБД Мемориал» міститься інформація 
стосовно «Балицкого Александра Александровича» (рис. 60,61). 

 

 
Рис. 60. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998325 

 
Рис. 61. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=3 

Рис. 60,61. Сторінки «ОБД Мемориал» з результатами пошуку «Балицкого 
Александра Александровича» («Учетная карточка воинского захоронения»            

№ 292») 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=3 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998325
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=3
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=3
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Разом з тим, за іншими даними загиблим значиться «Балицкий Андрей 
Александрович», зокрема:  

- в «Приказе по 92 пограничному отряду НКВД Украинской ССР от 20 
марта 1941 года № 005», яким оголошено «Список личного состава отряда с 
расстановкой по штатным должностям по состоянию на 20 марта 1941 года» у 
складі 18 застави під №1853 (рис. 62,63). 

 
Рис. 62. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=189 

 

 
Рис. 63. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=223 

Рис. 62,63. Фрагменти «Приказа по 92 пограничному отряду НКВД Украинской 
ССР от 20 марта 1941 года № 005», в якому у складі 18 застави під №1853 

значиться «Балицкий Андрей Александрович» 

 

 

 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=189
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=223
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- в «Именном списке безвозвратных потерь командно-начальствующего 
состава 92 и 94 Пограничных отрядов войск НКВД за период с 21 июня 1941 
года по 1 октября 1941 г.» під №7 значиться «Балицкий Андрей 
Александрович» (рис. 64,65).  

 

 
Рис. 64.  

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655664 

 
Рис. 65.  

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655664 

Рис. 64,65. «Балицкий Андрей Александрович» в «Именном списке 
безвозвратных потерь командно-начальствующего состава 92 и 94 

Пограничных отрядов войск НКВД за период с 21 июня 1941 года по 1 октября 
1941 г.» під №7  

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655664
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655664
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В Центральному музеї Державної прикордонної служби України маються 
повоєнні спогади бувшого політрука 18 застави 5 комендатури                                  
92 прикордонного загону «Королева Виктора Николаевича», де описано бій 
біля с. Роги 30.07.1941 року, а також зазначено наступне: «…На следующий 
день 4-го августа мы прибыли в Подвысокое, где была создана рота из 
пограничников разных отрядов, командиром роты был назначен ст. лейтенант 
Балицкий, политруком роты я. 5 августа гитлеровцы предприняли 
наступление на Подвысокое с целью захвата штабов 6й и 12й армии. Наша 
пограничная рота и до батальона солдат…Нас участвовало 150 человек, 
пехотинцев человек 300…». (рис. 48-50).» (рис. 67-70). 

 

 
Рис. 67. 

 
Рис. 68. 
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Рис. 69. 

 

 
Рис.70. 

 
Рис. 67-70. Фрагменти спогадів Корольова В.М., бувшого політрука 18 застави 

5 комендатури 92 прикордонного загону, в яких згадується                                          
«ст. лейтенант Балицкий» 
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Згідно карти України село Підвисоке Новоархангельського р-ну 
Кіровоградської області, розташоване південніше с. Роги на відстані (по 
прямій) 36 км (рис. 71).   

 
Рис. 71. Можливий шлях відступу 92 прикордонного загону від с. Роги 

Маньківського р-ну до с. Підвисоке Новоархангельського р-ну (шлях умовно 
позначено відповідно до сучасних доріг) 

http://www.planuvannya-marshrutu.com/route-planner 

 
Разом з тим, в «ОБД Мемориал» виявлено і інші документи, де 

«Балицкий Андрей Александрович» значиться в складі вже не 92 
прикордонного загону, а 92 прикордонного полку і в званні «капитан».  

Так, в «Информации из донесения о безвозвратных потерях» значиться 
«капитан Балицкий Андрей Александрович», який зник безвісти не пізніше 
30.11.1941 р. (рис. 72).  

http://www.planuvannya-marshrutu.com/route-planner
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Рис. 72. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10064568 

Рис. 72. «Балицкий Андрей Александрович» в «Информации из донесения о 
безвозвратных потерях» 

 
Згідно «Истории 92 Пограничного отряда», після виходу із оточення               

«… начавшаяся 28.9.41г. реорганизация полка была в основном закончена к 
10.10.41г. Согласно приказа начальника охраны тыла ДКА Юго-Западного 
фронта в г. Белгороде отряд 10 октября 1941 г. был реорганизован в полк и стал 
именоваться «92 пограничный полк». З цього часу полк приступив до несення 
служби по охороні тилу в полосі дії 21 Армії. 

http://varavin.at.ua/publ/istorija_92_pogranichnogo_otrjada/2-1-0-14 

Враховуючи співпадання, крім імені, всіх інших анкетних даних, вважати 
правильним іменем не «Александр», а «Андрей», як вказано в наказі по штатах 
92 прикордонного загону.  

 
Не вважати загиблим 30.07.1941 р. біля с. Роги Маньківського р-ну 

Черкаської області «Балицкого Андрея Александровича» у зв’язку з тим, що 
пізніше, 04-05.08.1941 року в с. Підвисокому Новоархангельскього р-ну 
Кіровоградської області він командував об’єднаним загоном прикордонників та 
червоноармійців. Вірогідно пізніше, вже в званні «капитан», перебував у складі 
92 прикордонного полку. Подальша доля невідома. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10064568
http://varavin.at.ua/publ/istorija_92_pogranichnogo_otrjada/2-1-0-14
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КОРОЛЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

В «Книге памяти пограничных войск» міститься наступна інформація 
стосовно «Королева Виктора Николаевича» (рис. 73).  

Рис. 73. Сторінка «Книги памяти пограничных войск» з результатами пошуку 
«Королева Виктора Николаевича» 

http://old.v-
ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%CA%EE%F0%EE%EB%E5%E2&s=%C2%E8%EA%F2%
EE%F0&l=%CD*&y=&m=&r=&b=KP_POGR&np=true&p=1&ID={D8F06A6F-

92CB-4039-A2DC-E3AE2E857D66}   

Примітка: Тут та в подальшому вважати «с. Рош» в «Книге Памяти пограничных войск» 
результатом помилки при скануванні із «Книги Памяти пограничников»; правильно –               
«с. Роги», що підтверджується адміністративно-територіальним устроєм України. 

http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%CA%EE%F0%EE%EB%E5%E2&s=%C2%E8%EA%F2%EE%F0&l=%CD*&y=&m=&r=&b=KP_POGR&np=true&p=1&ID=%7bD8F06A6F-92CB-4039-A2DC-E3AE2E857D66%7d
http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%CA%EE%F0%EE%EB%E5%E2&s=%C2%E8%EA%F2%EE%F0&l=%CD*&y=&m=&r=&b=KP_POGR&np=true&p=1&ID=%7bD8F06A6F-92CB-4039-A2DC-E3AE2E857D66%7d
http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%CA%EE%F0%EE%EB%E5%E2&s=%C2%E8%EA%F2%EE%F0&l=%CD*&y=&m=&r=&b=KP_POGR&np=true&p=1&ID=%7bD8F06A6F-92CB-4039-A2DC-E3AE2E857D66%7d
http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%CA%EE%F0%EE%EB%E5%E2&s=%C2%E8%EA%F2%EE%F0&l=%CD*&y=&m=&r=&b=KP_POGR&np=true&p=1&ID=%7bD8F06A6F-92CB-4039-A2DC-E3AE2E857D66%7d


59  

В списку Маньківського військового комісара, який додано до «Учетной 
карточки воинского захоронения» №292, під №10 значиться «Мл. политрук 
Королев Виктор Николаевич», який загинув 30.07.1941 року біля с. Роги 
Маньківського р-ну Черкаської області (рис. 74,75). 

 

 
Рис. 74. «Учетная карточка воинского захоронения» №292 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=1 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=1
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Рис. 75. Список Маньківського військового комісара, в якому під №10 
значиться «мл. политрук Королев Виктор Николаевич» 

 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=3 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=3
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«Мл. политрук Королев Виктор Николаевич» значиться і на 
меморіальній дошці біля пам’ятника на братській могилі (рис. 76). 

 

 
Рис. 76. Прізвище «Королев Виктор Николаевич» на меморіальній дошці біля 

пам’ятника 
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В «Приказе по 92 пограничному отряду НКВД Украинской ССР от 20 
марта 1941 года № 005», яким оголошено «Список личного состава отряда с 
расстановкой по штатным должностям по состоянию на 20 марта 1941 года», 
під №1854 в складі 92 прикордонного загону значиться «Королев Виктор 
Николаевич» (рис. 77,78). 

 

 
Рис. 77. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=189 
 

 
Рис. 78. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=223 

Рис. 77,78. Сторінки «Приказа по 92 пограничному отряду НКВД Украинской 
ССР от 20 марта 1941 года № 005», яким оголошено «Список личного состава 

отряда с расстановкой по штатным должностям по состоянию на 20 марта      
1941 года», де у 18 заставі 92 прикордонного загону під №1854 значиться               

«Королев Виктор Николаевич» 

 

 

 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=189
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=223
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В «ОБД Мемориал» міститься інформація стосовно «Королева Виктора 
Николаевича» (рис. 79,80).  

 

Рис. 79. 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9585785 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9585785
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Рис. 80. 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655691 

Рис. 79,80. Інформація стосовно «Королева Виктора Николаевича»                    
в «ОБД Мемориал»  

В «Именном списке безвозвратных потерь командно-начальствующего 
состава 92 и 94 Погранотрядов войск НКВД за период с 21 июня 1941 года по         
1 октября 1941 г.» під № 33 міститься інформація стосовно «Королева 
Виктора Николаевича» (рис. 81,82).   

 
Рис. 81. 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655600&p=48 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655691
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655600&p=48
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Рис. 82. 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655600&p=49 

Рис. 81,82. Інформація стосовно «Королева Виктора Николаевича» в 
«Именном списке безвозвратных потерь командно-начальствующего состава 92 

и 94 Погранотрядов войск НКВД за период с 21 июня 1941 года по                     
1 октября 1941 г.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655600&p=49
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Разом з тим, в Центральному музеї Державної прикордонної служби 
України маються повоєнні спогади бувшого політрука 18 застави                           
92 прикордонного загону «Королева Виктора Николаевича», де описано бій 
біля с. Роги 30.07.1941 року, а також зазначено: «…На меня жена получила 
похоронку из управления пограничных войск, что погиб в боях с фашистскими 
захватчиками в боях под Рогами…» (рис. 83-86). 

 
Рис. 83. 

 

 
Рис. 84. 
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Рис. 85. 

 Рис. 86. 
Рис. 83-86. Фрагменти рукописних спогадів бувшого політрука 18 застави                

92 прикордонного загону «Королева Виктора Николаевича» 

Не вважати «Королева Виктора Николаевича» загиблим 30.07.1941р. 
біля с. Роги Маньківського р-ну Черкаської області в зв’язку з тим, що він 
вижив і після війни написав спогади. 
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НИКИТИН ИВАН НИКИТИЧ (НИКИТОВИЧ) 

В «Книге памяти пограничных войск» міститься наступна інформація 
стосовно «Никитина Ивана Никитовича» (рис. 87). 

 

 
Рис. 87. Сторінка «Книги памяти пограничных войск» з результатами пошуку 

«Никитина Ивана Никитовича» 

http://old.v-
ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%CD%E8%EA%E8%F2%E8%ED&s=%C8%E2%E0%ED&
l=%CD%E8%EA*&y=&m=&r=&b=KP_POGR&np=true&p=1&ID={D438EDB7-

9AB9-4280-8AEE-FEA018E54F22} 

http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%CD%E8%EA%E8%F2%E8%ED&s=%C8%E2%E0%ED&l=%CD%E8%EA*&y=&m=&r=&b=KP_POGR&np=true&p=1&ID=%7bD438EDB7-9AB9-4280-8AEE-FEA018E54F22%7d
http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%CD%E8%EA%E8%F2%E8%ED&s=%C8%E2%E0%ED&l=%CD%E8%EA*&y=&m=&r=&b=KP_POGR&np=true&p=1&ID=%7bD438EDB7-9AB9-4280-8AEE-FEA018E54F22%7d
http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%CD%E8%EA%E8%F2%E8%ED&s=%C8%E2%E0%ED&l=%CD%E8%EA*&y=&m=&r=&b=KP_POGR&np=true&p=1&ID=%7bD438EDB7-9AB9-4280-8AEE-FEA018E54F22%7d
http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%CD%E8%EA%E8%F2%E8%ED&s=%C8%E2%E0%ED&l=%CD%E8%EA*&y=&m=&r=&b=KP_POGR&np=true&p=1&ID=%7bD438EDB7-9AB9-4280-8AEE-FEA018E54F22%7d
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В «Учетной карточке воинского захоронения» № 292 в списку на                 
30 загиблих, наданому «Маньковским райвоенкомом подполковником Зуенко», 
під №14 значиться прізвище «Никитин Иван Никитич» (рис. 88). 

 
Рис. 88. «Учетная карточка воинского захоронения» № 292, в якій міститься 

список Маньківського райвоєнкома, в якому серед загиблих біля с. Роги           
30-ти захоронених осіб під № 14 значиться «Никитин Иван Никитич»  

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=3 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=3
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Прізвище «Никитин Иван Никитич» вказано і на меморіальній дошці 
біля братської могили південніше с. Роги (рис. 89). 

 

 
Рис. 89. Прізвище «Никитин Иван Никитич» на меморіальній дошці біля 

братської могили с. Роги 
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В Приказе по 92 пограничному отряду НКВД Украинской ССР от 20 
марта 1941 года № 005», яким оголошено «Список личного состава отряда с 
расстановкой по штатным должностям по состоянию на 20 марта 1941 года», 
під №2047 в складі 21 застави 5 комендатури значиться «ПНЗ, лейт. Никитин 
Иван Никитович» (рис. 90,91). 

 

 
Рис. 90. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=189 

 

Рис. 91. 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=189&p=226 

Рис. 90,91. Сторінки «Приказа по 92 пограничному отряду НКВД Украинской 
ССР от 20 марта 1941 года № 005», яким оголошено «Список личного состава 

отряда с расстановкой по штатным должностям по состоянию на 20 марта 1941 
года», де у складі 21 застави 5 комендатури значиться «ПНЗ, лейт. Никитин 

Иван Никитович» 

 
 
 
 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=189
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=189&p=226
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В узагальненому банку даних «ОБД Мемориал» міститься наступна 
інформація стосовно «Никитина Ивана Никитича» (рис. 92-96). 

 

 

Рис. 92. 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9962260 

 

Рис. 93. 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10064625 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9962260
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=10064625


73  

 

Рис. 94. 
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9585788 

  
Рис. 95. 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9585691&p=4 
 

 
Рис. 96. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9585788 

Рис. 92-96. Інформація стосовно «Никитина Ивана Никитича (Никитовича)» 
в узагальненому банку даних «ОБД Мемориал»    

 
 
 
 
 
 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9585788
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9585691&p=4
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9585788
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Разом з тим, в узагальненому банку даних «ОБД Мемориал» виявлені і 
інші документи стосовно «Никитина Ивана Никитича» (рис. 97-102). 

 

   
Рис. 97. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9656225 

 
Рис. 98. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655600&page=303 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9656225
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655600&page=303
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Рис. 99. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655600&page=368 

 
Рис. 100. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655600&page=369 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655600&page=368
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655600&page=369
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Рис. 101. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655600&page=370 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655600&page=370
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Рис. 102. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655600&page=370 

Рис. 97-102. Документи стосовно «Никитина Ивана Никитича» в 
узагальненому банку даних «ОБД Мемориал»    

Інших даних про подальшу долю «Никитина Ивана Никитича 
(Никитовича)» – не виявлено. 

Згідно сучасних правил в російській мові, утворення «по батькові» 
«Никитич» – єдиний правильний варіант написання, так як воно утворено від 
імені, яке закінчується на голосну («а») шляхом додавання до основи суфікса 
«ич». Отже, «Никитович» – неправильно з точки зору норм російської мови, 
але на практиці зустрічається часто. Разом з тим, в офіційних документах «по 
батькові» повинно вказуватися  так, як воно записано в паспорті, навіть якщо з 
точки зору орфографії це не є правильним (https://kak-pravilno.net/nikitich-ili-
nikitovich-kak-pravilno/). 

Враховуючи вищевикладене, достовірно визначити правильність 
написання «по батькові» – не вдалося.  

 
Не вважати «Никитина Ивана Никитича (Никитовича)» загиблим 

30.07.1941 р. біля с. Роги Маньківського р-ну Черкаської області у зв’язку з 
тим, що рідним «… т.к. им было прислано письмо из г. Сталинграда п/ящ.-230 
19/IV-42г.» і «…извещение о судьбе лейтенанта Никитина Ивана Никитича, 
высланное 16 октября 1943 г. при №Ш-2/809, на имя его сестры гр-ке 
Никитиной Александре Никитичне, надо считать недействительным».   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9655600&page=370
https://kak-pravilno.net/nikitich-ili-nikitovich-kak-pravilno/
https://kak-pravilno.net/nikitich-ili-nikitovich-kak-pravilno/
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ОЛЕКСЕНКО МИХАИЛ КОНДРАТЬЕВИЧ 

В «Книге памяти пограничных войск» наявна наступна інформація 
стосовно «Олексеенко Михаила Кондратьевича» (рис. 103). 

 

 
Рис. 103. Сторінка «Книги памяти пограничных войск» з результатами пошуку 

«Олексеенко Михаила Кондратьевича» 

http://old.v-
ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%CE%EB%E5%EA%F1%E5%E5%ED%EA%EE&s=%CC
%E8%F5%E0%E8%EB&l=%CA*&y=&m=&r=&b=KP_POGR&np=true&p=1&ID

={ADD3F681-B0A4-4E1E-B7D7-01CE431CB4F5} 

 

http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%CE%EB%E5%EA%F1%E5%E5%ED%EA%EE&s=%CC%E8%F5%E0%E8%EB&l=%CA*&y=&m=&r=&b=KP_POGR&np=true&p=1&ID
http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%CE%EB%E5%EA%F1%E5%E5%ED%EA%EE&s=%CC%E8%F5%E0%E8%EB&l=%CA*&y=&m=&r=&b=KP_POGR&np=true&p=1&ID
http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%CE%EB%E5%EA%F1%E5%E5%ED%EA%EE&s=%CC%E8%F5%E0%E8%EB&l=%CA*&y=&m=&r=&b=KP_POGR&np=true&p=1&ID
http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%CE%EB%E5%EA%F1%E5%E5%ED%EA%EE&s=%CC%E8%F5%E0%E8%EB&l=%CA*&y=&m=&r=&b=KP_POGR&np=true&p=1&ID
http://old.v-ipc.ru/Ref/fields.asp?f=%CE%EB%E5%EA%F1%E5%E5%ED%EA%EE&s=%CC%E8%F5%E0%E8%EB&l=%CA*&y=&m=&r=&b=KP_POGR&np=true&p=1&ID=%7bADD3F681-B0A4-4E1E-B7D7-01CE431CB4F5%7d
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В «Учетной карточке воинского захоронения» від 18.02.1992 р. №292 
міститься список на 30 загиблих, наданий «Маньковским райвоенкомом 
подполковником Зуенко», серед яких під №17 значиться «Олексеенко Михаил 
Кондратьевич» (рис. 104). 

 
Рис. 104. Прізвище «Олексеенко Михаил Кондратьевич» під №17 в списку на 
30 загиблих, наданому «Маньковским райвоенкомом подполковником Зуенко» 
і поміщеному в «Учетную карточку воинского захоронения» від 18.02.1992 р. 

№292 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=3 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998317&page=3
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Прізвище «Олексеенко Михаил Кондратьевич» вказано і на 
меморіальній дошці біля братської могили південніше с. Роги (рис. 105). 

 

 
Рис. 106. Прізвище «Олексеенко Михаил Кондратьевич» на меморіальній 

дошці біля братської могили с. Роги 



81  

В «Приказе по 92 пограничному отряду НКВД Украинской ССР от 20 
марта 1941 года № 005», яким оголошено «Список личного состава отряда с 
расстановкой по штатным должностям по состоянию на 20 марта 1941 года», у 
роті зв’язку 92 прикордонного загону під №142 значиться «Олексенко Михаил 
Кондратьевич» (рис. 107-109). 

 

 
Рис. 107. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=189 

 

 
Рис. 108. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=191 

 
Рис. 109. 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=192 

Рис. 107-109. Сторінки «Приказа по 92 пограничному отряду НКВД 
Украинской ССР от 20 марта 1941 года № 005», яким оголошено «Список 

личного состава отряда с расстановкой по штатным должностям по состоянию 
на 20 марта 1941 года», де у роті зв’язку 92 прикордонного загону під №142 

значиться «Олексенко Михаил Кондратьевич» 

 
 
 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=189
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=191
https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9999845&page=192
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В узагальненому банку даних «ОБД Мемориал» міститься наступна 
інформація стосовно «Олексеенко Михаила Кондратьевича» (рис. 110). 

 

 
Рис. 110. Інформація в «ОБД Мемориал» стосовно «Олексеенко Михаила 

Кондратьевича» 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=83998337# 
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В базі даних «Аллея Славы»» міститься інформація стосовно загибелі 
«Олексеенко Михаила Кондратьевича» 30.07.1941 року (рис. 111). 

 

 
Рис. 111. Інформація в базі даних «Аллея Славы»» стосовно «Олексеенко 

Михаила Кондратьевича» 

http://glory.rin.ru/cgi-bin/lost.pl 

Разом з тим, у Народному музеї с. Підвисоке Новоархангельського р-ну 
Кіровоградської області, куди після бою біля с. Роги відійшли залишки            
92 прикордонного загону, в матеріалах, надісланих до музею колишніми 
військовими 22-го, 92-го, 97-го прикордонних загонів, на сторінці 129 міститься 
лист від 22.03.1986 р. від «Олексенко Михаила Кондратьевича» (рис. 112-
115). 

 
Рис. 112. 

http://glory.rin.ru/cgi-bin/lost.pl
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Рис. 109. 

 
Рис.113. 
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Рис. 114. 

                
Рис. 115. 

Рис. 112-115. Матеріали, надіслані до Народного музею с. Підвисоке 
колишніми військовими 22-го, 92-го, 97-го прикордонних загонів, в яких на 

сторінці 129 міститься лист за 22.03.1986 р. від «Олексенко Михаила 
Кондратьевича» 



86  

Крім того, в базі даних «Подвиг народа 1941-1945» міститься інформація 
стосовно нагородження 06.04.1985 р. «Орденом Отечественной войны                         
II степени» «Олексеенко Михаила Кондратьевича» (рис. 116). 

 

Рис. 116. Сторінка бази даних «Подвиг народа 1941-1945» стосовно 
нагородження 06.04.1985 р. «Орденом Отечественной войны II степени» 

«Олексеенко Михаила Кондратьевича» 

http://podvignaroda.ru/?#id=1513963022&tab=navDetailManUbil 

Оскільки сам «Михаил Кондратьевич» пише своє прізвище як 
«Олексенко» (рис. 113-115), в такій транскрипції написане це прізвище і в 
«Приказе по 92 пограничному отряду НКВД Украинской ССР от 20 марта 1941 
года № 005», яким оголошено «Список личного состава отряда с расстановкой 
по штатным должностям по состоянию на 20 марта 1941 года», то правильним 
вважати прізвище «Олексенко», а не «Олексеенко» 

Не вважати «Олексенко Михаила Кондратьевича» загиблим 30.07.1941 
р. біля с. Роги Маньківського р-ну Черкаської області у зв’язку з тим, що він 
залишився живим, 06.04.1985 року був нагороджений «Орденом Отечественной 
войны II степени», а 22.03.1986 р. написав листа. 

 

http://podvignaroda.ru/?#id=1513963022&tab=navDetailManUbil
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ВИСНОВКИ 

Дана робота є частиною великого історико-біографічного дослідження 
(«Незаслужено забуті») про історію 92 прикордонного загону взагалі і бою 
30.07.1941 року під с. Роги Маньківського району Черкаської області, зокрема. 
Дослідження проводиться за трьома напрямками: вивчення архівних 
документів, опитування населення, проведення земляних пошукових робіт. 

У ході дослідження встановлено значну кількість інформації, зокрема: 
- список особового складу 92 прикордонного загону оголошений 

«Приказом № 005 по 92 пограничному отряду НКВД Украинской ССР от               
20 марта 1941 года»;  

- обставини бою 30.07.1941 року біля с. Роги Маньківського р-ну 
Черкаської області;  

- встановлено місце розташування висоти 239, яка значиться в архівних 
документах як місце розташування штабу загону під час бою; 

- дислокацію застав на початок бою; 
- шлях відступу залишків загону після бою; 
- долю командира загону підполковника «Тарутина Якова Иосифовича» 

та батальйонного комісара «Уткина Григория Васильевича»;  
- можливу кількість загиблих прикордонників (так, згідно зібраних 

документів встановлено близько 250 нових прізвищ, які значаться загиблими 
під Рогами);  

- встановлено факт загибелі під Рогами практично 100% особового складу 
17,18,19 та 21 прикордонних застав 5 прикордонної комендатури                          
92 прикордонного загону, які прикривали відхід загону;  

- уточнені деякі анкетні дані (наприклад, вказані в паспорті на пам’ятник: 
«капитан Иванов» - це «капитан Иванов Леонтий Павлович»; «прикордонник 
Любашов» – це «Любашев Валентин Алексеевич», повар 18 застави;                         
«боєц Коньков» - це «Коньков Василий Алексеевич», ручний кулеметник цієї ж 
застави;  

- встановлено факт участі в бою частини прикордонників 93 
прикордонного загону;  

- встановлено обставини поховання загиблих прикордонників (за 
інформацією місцевих жителів окремих загиблих засипали в окопах чи 
воронках від снарядів, а більшу частину – звозили в колишню силосну яму в 
полі біля грунтової дороги); 

- встановлено прізвища 109 прикордонників 92 прикордонного загону, які 
потрапили в полон в перші три місяці війни і встановлено ті з них, які вижили;  

- в архівах вдалося розшукати фотографії Патрушева Г.А. Його дочка, 
якій на початок війни було лише 1 місяць, звертаючись думками до батька 
писала: «…навіть твоєї фотокартки у нас не було, адже мама, полишаючи 
домівку (м. Перемишль – авт.), не встигла взяти з собою нічого, крім 
пелюшок». Нині Галина Георгіївна проживає в Погребищенському районі 
Вінницької області.  
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Порівняльний аналіз виявив певні розбіжності у наявних списках 
загиблих: 

- всього вказано 32 прізвища, але в списках їх, відповідно, 30, 30, 29;  
- деякі прізвища значаться лише в одному із списків: «Мальчик 

П.С.», «Муромцев П.М.»; «Пернавский Б.К.»; 
- деякі прізвища значаться у двох списках: «Вирченко А.Т.», «Ткачев 

Н.С.», «Тарнавский Б.К.». 
Навіть враховуючи помилки в написанні прізвищ при їх перекладі на 

українську мову, в списках виявлені певні розбіжності, які вдалося виправити 
лише завдяки результатам проведених досліджень, зокрема: 

- «Балаев Иван Сергеевич (Семенович, Степанович)», правильно – 
«Семенович»; 

- «Балицкий Александр (Андрей) Александрович», правильно – 
«Андрей»; 

- «Карло (Карлов)», правильно – «Карло»; 
- «Кравцов (Кривцов)» правильно – «Клевцов»; 
- «Патрушев Григорий (Георгій), Андреевич (Андрианович)», правильно 

– «Патрушев Георгий Андрианович»; 
- «Овсянников Виктор Александрович (Васильевич)», правильно – 

«Овсянников Виктор Александрович»; 
- «Слатснов (Сластнов)», правильно – «Сластнов»; 
- «Шепелин Иван Андреевич (Андрианович)», правильно – «Шепелин 

Иван Андрианович». 
- «Пернавский (Тарнавский) Бронислав Казимирович», це одна і та ж 

особа, але знайти відповідні документи та встановити правильність дати 
загибелі і написання прізвища не вдалося. Запит в с. Каскада Новоушицького 
району Хмельницької області позитивних результатів не дав. 

Також встановлено, що «Ткачев Николай Семенович» не був 
прикордонником і дійсно загинув не 30.07.1941 року, а 08.03.1944 року при 
звільненні села Роги від фашистів. 

Найбільш вагомим внеском роботи «Живі серед загиблих», є 
встановлення того факту, що із 30 осіб, вказаних в документах на пам’ятник, і 
які начебто загинули 30.07.1941 року біля села Роги, 5 прикордонників там не 
загинули:  

- «Капитан Иванов», це «капитан Иванов Леонтий Павлович», який 
пізніше, 4.08.1941 року відійшов із загоном до с. Підвисоке де і потрапив 
08.08.1941 року в полон, в якому перебував не менш ніж до 1.1.1945 року; 
подальша доля невідома; 

- «Старший лейтенант Балицкий Андрей Александрович» пізніше,              
4-5.08.1941 року приймав участь в боях біля с. Підвисокого; подальша доля 
невідома; 
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- «Младший политрук Королев Виктор Николаевич» залишився 
живим, після війни написав спогади; 

- «Лейтенант Никитин Иван Никитич (Никитович)» 19.04.1942 року 
воював у Сталінграді; подальша доля невідома; 

- «Младший сержант Олексенко Михаил Кондратьевич» залишився 
живим, 06.04.1985 року був нагороджений «Орденом Отечественной войны               
II степени»; 22.03.1986 р. написав листа. 

На жаль, не вдалося достовірно встановити, на підставі яких первинних 
документів складалися списки загиблих, звідки взята загальна кількість 
загиблих тощо. 

Дослідження продовжується.  
Результати даного дослідження для автора мали і особисте значення. Як 

виявилося, батько автора даного дослідження «Сидоренко Анисим 
Васильевич», який потрапив у полон 01.07.1941 року під Могильовом (помер у 
2012 році) та зазначений вище «Иванов Леонтий Павлович», який потрапив у 
полон 08.08.1941 року в с. Підвисокому, перебували свого часу в одному і тому 
ж таборі для військовополонених «Oflag XIII D»2 (табірні номери, відповідно, 
6130 та 13913) і, можливо, навіть знали один одного (рис. 117-119). 

                                            

2 Концентраційний табір для утримання військовополонених офіцерів Червоної армії              
Oflag-XIII D (в подальшому після зняття карантину Oflag 62). Розташовувався на території 
полігону Хаммельбург у Нижній Франконії на північ від Вюрцбурга. За роки війни в таборі 
було зареєстровано більше 18000 радянських військовополонених. Серед них: генерал-
лейтенант інженерних військ Д.М. Карбишев, за книгами якого у військовому училищі перед 
війною навчався майбутній лейтенант «Сидоренко Анисим Васильевич»; генерал-лейтенант 
І.М. Музиченко, командувач 6-ю армією, яка потрапила в оточення в районі с. Підвисокого, 
де потрапив у полон і «Иванов Леонтий Павлович». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8
C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%

D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5
%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0

%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8
C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%

D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C) 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
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Рис. 117. «Зелена картка обліку» (так звана «Пересильна картка»)  на 
військовополоненого «Сидоренко Анисима Васильевича» про його 

перебування в таборі для військовополонених «Oflag XIII D» під номером 6130  

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272194531 

 

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272194531
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Рис. 118. «Персональна картка I» на військовополоненого «Иванова Леонтия 
Павловича» про його перебування в таборі для військовополонених                  

«Oflag XIII D» під номером 13913 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272132012&page=2055 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272132012&page=2055
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Рис. 119. «Зелена картка обліку» (так звана «Пересильна картка»)  на 
військовополоненого «Иванова Леонтия Павловича» про його перебування в 

таборі для військовополонених «Oflag XIII D» під номером 13913 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272132012&page=2057 

https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=272132012&page=2057
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На даний час підтримується зв’язок із рідними трьох прикордонників, які 
проживають в Україні. 

У разі отримання відповідних дозволів планується продовження земляних 
пошукових робіт та проведення ексгумації похованих у братській могилі з 
метою встановлення кількості похованих, можливого відшукання солдатських 
медальйонів, документів чи предметів, за допомогою яких можна було б 
ідентифікувати загиблих, скласти відповідні списки, перепоховати загиблих з 
військовим почестями тощо. 
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