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Терезов Євген Матвійович (04.10.1917–13.08.1943) – командир 

дивізіону 124-го гвардійського артилерійського полку  

52-ї гвардійської ордена Леніна стрілецької дивізії 6-ї 

гвардійської армії Воронезького фронту, гвардії капітан, Герой 

Радянського Союзу. 

Народився Євген Терезов 4 жовтня 1917 року в місті Суми в 

сім’ї службовця. Рано втратив батька. Після закінчення 

семирічної школи поступив учнем на Сумський машинобудівний 

завод імені М.В. Фрунзе, де здобув спеціальність токаря. 

Працював на заводі і одночасно навчався на робітфаку. 

У 1938 році вступив до Сумського артилерійського 

технічного училища ім. М. В. Фрунзе, яке закінчив достроково з 

відзнакою у 1940 році. Був направлений у Київський військовий 

округ, де командував артилерійським підрозділом. 

Від самого початку Великої Вітчизняної війни молодий 

офіцер бере участь у боях. Воювати довелося на Південно-

Західному, Центральному та Воронезькому фронтах, брав участь 

у Сталінградській і Курській битвах.  

Вранці 5 липня 1943 року лавина фашистських танків і 

штурмових гармат при підтримці артилерії, мінометів та авіації 

рушила на радянські оборонні позиції, розташовані між Орлом і 

Бєлгородом. Стійко і мужньо билися воїни 52-ї гвардійської 

стрілецької дивізії, відбиваючи натиск супротивника. 

Артилеристи дивізіону капітана Терезова в районі села Задєльноє 
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відбили того дня дві ворожі атаки, в кожній з яких брало участь 

до 50 танків. Наступного дня фашисти знову атакували наші 

позиції поблизу хутора Веселого. За командою капітана Терезова 

було висунуто на пряму наводку шість гармат. Артилеристи 

зустріли супротивника нищівним вогнем. Атаку більш як 

двадцяти танків було відбито, на полі бою горіло вісім 

броньованих чудовиськ. 

3 серпня на Бєлгородсько-Харківському напрямі почався 

контрнаступ військ Воронезького і Степового фронтів. У 

результаті потужних ударів наших частин оборону ворога було 

прорвано. Радянські воїни успішно розвивали наступ. Дивізіон 

капітана Терезова разом з іншими частинами просувався до 

станції Томаровки, розташованої в 30 кілометрах від Бєлгорода. 

Наші війська отримали наказ завдати удару по ворожих частинах, 

які намагалися закріпитися на підступах до Харкова. Німецькі 

частини, що рвалися до переправи через річку, зазнали значних 

втрат від вогню артилеристів Терезова. Гвардійці знищили міст і 

відрізали фашистам шлях до відходу. Гітлерівці кинулися вбрід, 

кидаючи зброю та бойову техніку. Але на березі й у воді їх 

наздоганяв влучний вогонь мотострілкових і артилерійських 

підрозділів. На полі бою залишилося близько батальйону вбитих 

солдатів і офіцерів противника. У результаті вмілих і рішучих дій 

з 5 липня по 8 серпня 1943 року артдивізіон капітана Терезова 

знищив близько 30 танків, 11 гармат, 5 шестиствольних 
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мінометів, 25 автомашин і майже 1700 ворожих солдатів і 

офіцерів. 

9 серпня поблизу села Петрівка на Харківщині артилеристи 

вели бій із гітлерівцями, які намагалися утримати свої позиції. 

Вогонь з обох боків ставав дедалі сильнішим. Капітан Терезов, 

перебуваючи на спостережному пункті, що знаходився далеко 

попереду від своїх позицій, стежив за ходом бойових дій. Ворог 

помітив спостережний пункт і почав його обстрілювати. 

Розривом снаряду капітан Терезов був смертельно поранений.  

13 серпня 1943 року перестало битися серце відважного офіцера-

артилериста. 

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 21 вересня  

1943 року за зразкове виконання бойових завдань командування 

на фронті боротьби з німецько-фашистськими загарбниками і 

виявлені при цьому мужність і героїзм гвардії капітану Терезову 

Євгену Матвійовичу посмертно присвоєно звання Героя 

Радянського Союзу. 

Є. М. Терезов нагороджений орденами Леніна, Червоного 

Прапора, Вітчизняної війни 2-го ступеня, медаллю. Його ім’я 

носить одна з вулиць рідного міста Героя – міста Суми. Біля 

входу в цех № 5 Сумського машинобудівного об’єднання імені 

М.В. Фрунзе, де працював до війни Є.М. Терезов, встановлено 

меморіальну дошку. Ім’я Героя Радянського Союзу гвардії 

капітана Є.М. Терезова навічно занесене до списку особового 
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складу 2-ї батареї Сумського двічі Червонопрапорного вищого 

артилерійського командного училища імені М.В. Фрунзе. У місті 

Суми, на початку вулиці імені Героїв Сталінграду, створено алею 

Слави, де представлено портрети 39 Героїв Радянського Союзу, 

чия доля пов’язана з містом Суми та Сумським районом, серед 

яких і портрет Героя Радянського Союзу Є.М. Терезова.  
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