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Вересневий той бій величавий : рекомендаційний список літератури до 75-

річчя визволення м. Суми та Сумщини від нацистських окупантів / КЗ СОР 

«Сумська обласна бібліотека для дітей»; уклад. Т.І. Бурятова. – Суми, 2018.– 6с. 

Список містить перелік документів, які розповідають про визволителів Сум та 

історичні події цього періоду, які відбувалися на теренах Сумщини.  
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До 75 річниці визволення м. Сум та Сумщини 

 

В пам'яті каменю, 

В пам'яті серця 

Жодне з імен цих 

Повік не зітреться. 

Вічний вогонь – 

То любов пломениста 

Вдячних сумчан 

До визволення міста. 

 

Напис на стелі біля Вічного вогню 

 

2 вересня 2018 р. сумчани відзначать 75 років від дня 

визволення міста Суми від нацистських окупантів. Місто 

Суми було окуповане ворогом 10 жовтня 1941 року. 22 місяці 

і 23 дні воно знаходилось під владою окупантів. 

Повному визволенню Червоною Армією Сумської 

області від ворога передував розгром нацистських окупантів 

на Курській дузі. 10 серпня Воронезький фронт своїми 

правофланговими частинами досяг опорних пунктів ворога в 

районі Боромлі, Охтирки Сумської області. Частини 27-ї армії 

генерала С.Г. Трофименка 8 серпня визволили Велику 

Писарівку. Наступного дня війська 40-ї армії генерала 

К.С. Москаленка у взаємодії з 10-м танковим корпусом 

визволили місто Тростянець. У багатоденних запеклих боях, 

які розгорнулись у районі Охтирки, проти ворожих військ 

героїчно бились частини 1-ї танкової армії (командуючий 

генерал-лейтенант М. Є. Катуков), 5-ї гвардійської армії 

(командуючий генерал-лейтенант А.С. Жадов), 2-ї повітряної 

армії (командуючий генерал-лейтенант С.А. Красовський). 

Під час боїв Охтирка кілька разів переходила з рук у руки. 

Остаточно вона була визволена 25 серпня 1943 р. У розпал 

боїв за Охтирку наші війська 19 серпня вибили ворога з 

Лебедина.  



На Суми вели наступ війська 38-ї армії Воронезького 

фронту (командуючий генерал-лейтенант Н.Є. Чибісов). Щоб 

подолати опір ворога, війська 38-ї армії 30—31 серпня 

обійшли місто з флангів. Ранком 1 вересня воїни 520-го 

стрілецького полку 167-ї стрілецької дивізії першими 

увірвалися на західні околиці Сум. 

Відомо, що генерал Н. Чибісов при взятті Сум 

використав тактику командувача царської армії 

О.О. Брусилова. Завдяки його швидкому «лобовому» наступу 

через Баранівку німці були змушені відступити з міста через 

Новомихайлівку. 

 

 

Зруйнований міст через р.Псел 

 

…О 8-й ранку 1 вересня визволили Битицю, потім 

Зелений Гай.  Дуже важкий бій розгорівся перед Баранівкою. 

Бойові порядки першого батальйону, яким командував 

капітан Бруй, відбивали одна за одною атаки фашистів. На 

кулеметну обслугу сержанта Михайла Литвина сунули більше 

ста гітлерівців. Литвин не розгубився, відважні кулеметники 

підпустили ворога на відстань 40-50 метрів і потім зблизька 

розстріляли. Увечері 1 вересня бійці увійшли на околицю 

Сум. (Зі спогадів учасників боїв). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Місто Суми було визволено  2 вересня 1943 року о 7.30 

ранку частинами і з'єднаннями 38-ї армії. На Сумському 

напрямку наступали 167-а, 232-а, 340-а стрілецькі дивізії      

50-го стрілецького корпусу Червоної Армії. Пізніше цим 

військовим частинам присвоїли почесне звання Сумсько-

Київських дивізій, а в Сумах одна з вулиць носить їх назву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У визволених Сумах 

 

Розказуйте… Розказуйте про тих, 

Що полягли й легендами воскресли, 

Піснями повернулись до живих, 

Життя і волю нам принесли. 

Будь ласка, розкажіть своїм синам, 

Онукам, правнукам, шановні ветерани. 

Все пригадати допоможуть вам 

Могили братські і кургани. 

Галина Ладика 

 

 

http://www.soippo.edu.ua/school22/WWW/html_files/litra.html


До вашої уваги пропонується список літератури, в якій 

відображені ці історичні події. 
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