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МАЛОВІДОМИЙ ЕПІЗОД БОЇВ ЗА КРИВИЙ РІГ 

 

Під час роботи в газетному відділі Національної бібліотеки ім. В. Ве-

рнадського я натрапив на спогади майора А. Дорошенка під заголовком «За 

рідне місто». Вони були надруковані 1 січня 1946 р. у місцевій газеті «Чер-

воний гірник». Подальші пошуки показали, що мова йшла про бій 6-го окре-

мого штурмового (штрафного) батальйону (ОШБ) 21 лютого 1944 р. у районі 

станції Червона (цегельний завод). 
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З огляду на той факт, що цей примірник газети на сьогодення існує в 

одному екземплярі, доцільно опублікувати цей матеріал повним текстом з 

невеликою передмовою, яка допоможе відтворити загальну ситуацію, що пе-

редувала згаданому бою. 

З 10 січня по 29 лютого 1944 р. війська 3-го (командуючий – генерал 

армії Р.  Я. Малиновський) і 4-го (командуючий – генерал армії Ф. І. Толбухін) 

Українських фронтів провели Нікопольсько-Криворізьку наступальну опера-

цію по знищенню ворожого угрупування в районі Нікополя та Кривого Рогу. 

17 лютого розпочався наступ на Кривий Ріг [1]. 

Згідно з наказом командуючого 46-ю армією генерал-лейтенанта Е. 

Глаголєва 236 стрілецька дивізія (СД) увійшла до складу 34 стрілецького ко-

рпусу (с. к.) й до 12.00 години зосередилася в районі: 177 полк і 814 стріле-

цький полк (с. п.) – с. Миролюбівка, 509 с. п. – с. Свистуново. Рішенням ко-

мандування 6 окремого штрафного батальйону (ОШБ) було виведено з під-

порядкування 48 Гвардійської стрілецької дивізії (с. д.) й передано команди-

рові 236 с. д. (генерал-лейтенант І. Фєсін); зосереджений у Миролюбівці 9 

ОШБ також був переданий у 236 с. д. і до 12.00 год. зосереджений у районі 

Свистуново [2]. 

236 с. д., згідно з наказом командира 34 с. к. 
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(генерал-лейтенанта І. Кособуцького), до 16.30 год. 20 лютого 1944 р. повинна 

була зосередитися в безіменній балці на відстані 1 км північніше балки Мала 

Кроква й наступати в напрямку ст. Червона із завданням оволодіти нею, вийти 

до балки Червона, захопити ст. Мудрьона й північну частину Катеринівки 



(сучасне селище ім. Артема). Наприкінці дня дивізія, ведучи виснажливі бої, 

вийшла на окраїни ст. Червона [3]. 

Згідно з журналом бойових дій 34 с. к., 21 лютого 48 Гв. с. д. і 394 с. д. 

підійшли впритул до міста та в стик між ними було введено в бій 236 с. д., яка 

почала атаку противника, що засів на південній околиці Кривого Рогу [4]. 

Під час виконання бойового завдання
1
 частина дивізії в районі заліз-

ниці (північніше ст. Червона) була неодноразово контратакована противни-

ком, якого підтримали танки, самохідні гармати та бронетранспортери. Від-

биваючи контратаки ворога, що тримав оборону в будинках селища, о 17.00 

год. 509 і 177 с. п. вийшли в район шосейної дороги, 814 с. п. і 9 ОШБ роз-

винули наступ, досягли цегельного заводу й нав’язали бій німцям за північ-

но-східну та південно-східну окраїну тодішнього Кривого Рогу. Фашисти, не 

витримавши наступ, залишили цегельний завод і відійшли до центру міста [5]. 

На кінець дня 814-й, 17-й с. п., 9-й та 6-й 
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ОШБ вели вуличні боїв Кривому Розі. 

Командуючий 34 с. п. у журналі бойових дій за 21 лютого писав, що 6 і 

9 офіцерські штурмові батальйони особливо відзначилися. Діючи в тилу во-

рога, вони нищили його живу силу й техніку, відтягнули на себе значні сили 

противника, сприяли успіхові частин корпусу, наносили удари з фронту [б]. 

22 червня 2011 року бійцям 6-го та 9-го ОШБ на станції Червона було 

відкрито пам’ятний знак. 

Нижче подаємо повний текст нарису А. Дорошенка в газеті «Червоний 

гірник» за 01.01.1946 р., в якому доповнюється картина боїв за визволення 

Кривого Рогу. 

 

За рідне місто 

На підлозі валяються коробочки від сигарет, шматки німецьких газет, 

які нагадують про те, що декілька годин тому тут ще були німці. 

Костарьов – Ми захопили ст. Червона й оволоділи територією хлібо-

заводу та трамвайного парку, але центр і околиці Кривого Рогу ще в руках 

противника. До прибуття наших частин нам треба протриматися, що б там не 

було. Німці концентрують зараз сили для контратаки. Стріляти треба влучно. 

– Все ясно. Будемо триматися до кінця,  
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відповідає за всіх розвідник Телешов. 

Стомлений безсонною ніччю, штурмом і боєм, розвідник Головко 

обійшов зайняту його відділом оборону. Його увагу привернули близькі пос-

тріли. Німці йшли в наступ. 



Розвідники, два бронебійники й декілька снайперів вибили в стайні 

вікна і, використовуючи віконниці для опори, відкрили влучний вогонь по 

ворогові. Головко знайшов для себе місце й також почав стрільбу. 

Німці, сконцентрувавшись в яру, йшли в наступ. Очі Головка помітили 

три сірі танки, які наближалися з боку трамвайного парку, за ними рухалися 

чорні цятки німецьких піхотинців. Захлинаючись, застрочили з танків куле-

мети. Головко приклався до гвинтівки. Темна постать третього від краю пі-

хотинця потрапила на мушку, повернулася, впала. 

Танки наближалися. Тепер була робота для бронебійників. Перший 

танк спалахнув жовтим вогнем, огорнувся димом і зупинився. Другий, з під-

битою гусеницею, ковиляючи, заховався в найближчому провулку, а третій 

повернув назад. Перша контратака не вдалася німцям, але вони, очевидно, не 

втрачали надії вибити червоноармійські частини із захопленого ними району. 

«Фердинанд», підійшовши на близьку 
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дистанцію, бив прямо по стайні. Крізь дим Головко бачив, як зблідлий бро-

небійник, стиснувши щелепи, бив з бронебійної рушниці. Пострілів не було 

чутно, все злилося в загальний гуркіт. «Фердинанд» раптом повернув назад, 

пройшов декілька метрів і зупинився, перебита гусениця впала. Тепер його 

доля була вирішена. Фріци, які намагалися врятуватися, падали біля залізної 

потвори, скошені влучними пострілами наший бійців. Друга контратака нім-

ців була відбита. 

– Доронченко вбитий, – чиясь рука торкнулася плеча Головка. Він 

озирнувся. Спираючись на гвинтівку, стояв Сереженко. – Помирає Доронче-

нко, – повторив він, – Харшманов тяжко поранений, а я ледве очуняв. 

Головко пробрався до сержанта Доронченка. 

– Земляче, Федю, що ж це ти? 

– Нічого, Володю. Будеш вдома в Сосновці, зайди до моїх, розкажи, що 

і як... 

Ще дві злісних контратаки відбив у цей вечір батальйон майора Су-

хомлина. Вночі до міста ввійшли наші частини, бій перекинувся до центру 

Кривого Рогу. Розбиті вщент німецькі частини відходили за річку, до станції 

Кривий Ріг. 

Тільки в районі хлібозаводу і трампарку гітлерівці втратили 450 уби-

тими, 6 танків, 2 «фердинанди», 20 автомашин і 4 гармати. 

 

158 

 

У перестрілках, вогнищі та канонаді минула ніч. На ранок Кривий Ріг 

знову й назавжди став радянським. 

 

Майор А. ДОРОШЕНКО [7] 
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Примітка. 236 с. д. сформована в травні-червні 1942 р. у складі 177, 

509, 814 с. п. і 687 артполку. Бойове хрещення прийняла під Ростовом, де 

потрапила в оточення. Дніпро форсувала біля с. Аули. За визволення Дніп-

ропетровська отримала найменування «Дніпропетровська». Відзначилася в 

боях за Широке, завод «Криворіжсталь», «Зелене містечко», Гданцівку, при 

форсуванні р. Інгулець. За бої на криворізькому напрямку нагороджена ор-

деном Суворова другого ступеня (26 лютого 1944 р.). Під час боїв на Криво-

ріжжі дивізією командував генерал-лейтенант Іван Іванович Фєсін. Бойовий 

шлях закінчила в Угорщині. Розформована 
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наприкінці 40-х років. 

* ОШБ – офіційна назва штрафних батальйонів. 
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