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Мої героїчні предки 

 

Друга світова війна стала найбільшою війною в історії людства немає 

родини яка б не втратила близьких у цьому кошмарі. Друга світова – це 

зламані долі і розбите щастя, втрачене дитинство, розлучені закоханні, 

розірванні сім’ї. Це спалені міста і села, заміновані поля,  захоплені домівки. 

Їхні очі бачили сотні битв, а руки робили тисячу пострілів. Спогади війни не 

завжди бувають веселі. 

Хочу розповісти про свого прапрадідуся Євгана Маркіяна Мартиновича. 

Буду говорити словами його внучки, моєї бабусі Сіромолот Марії Борисівни. 

Євган Маркіян Мартинович, народився в 1896 році в смт Березна 

Березнянського району(зараз Менського району) Чернігівської області. Був 

одружений на Олександрі Коваленко і мав трьох дітей Катерину, Бориса та 

Анастасію. До війни був головою колгоспу «Пахар». Також був кандидатом у 

члени КПРС. Під час Другої світової війни він був залишений для підпільної 

роботи у смт Березне, але він вирішив піти добровольцем на фронт. Там він 

був рядовим солдатом. Під час німецької окупації дружину і трьох його дітей 

поліцай вигнав з їх власної домівки. Його сім’я залишилась без даху над 

головою. Вони заходили в кожну домівку і просилися, щоб їх пустили 

переночувати, але їх ніхто не хотів впускати через те, що її чоловік був 

активістом і комуністом. В них не було вибору як не піти і не переночувати у 

полі у скирті соломи. На це поле прийшла жінка з дочкою і, побачивши, що 

біля скирти соломи сидить жінка з дітьми, вона вирішила забрати їх до себе 

додому так вони і переховувались під  час німецької окупації. Євган Маркіян 

Мартинович, пішовши на фронт, відморозив там собі ноги і потрапив  у 

воєнний госпіталь, там йому робили операцію. Після того він був 

комісований. Але він знову пішов на фронт, так як він написав своєму 

рідному брату Родіону у Владивосток, в цьому листі йшлося, що він подумав, 

що його сім’ї не залишилось в живих. Всі листи які писав брату Родіону, брат 

привіз після війни і віддав його дочці Анастасії. А сам він загинув безвісті 

під час форсування Дніпра. 

 



 

 

 

 



Хочу розповісти також про свого прадідуся Скрипка Павла Федоровича . 

Буду говорити словами його племінниці, моєї бабусі Сіромолот Марії 

Борисівни. 

Скрипко Павло Федорович, народився в 1922 році в смт Березна 

Березнянського району (зараз Менського району) Чернігівської області. 

Проходив курси і закінчив школу із званням молодший лейтенант. Він був 

призваний до лав Радянської Армії і пішов на війну у 18 років. Чернігівщина 

була окупована німецькими загарбниками, і він написав листа своїй тітці у 

Луганськ. У цьому листі йшлося, що він іде у перший бій Сталінградської 

битви. Він був командиром стрілецького взводу, як молодший лейтенант 

офіцерського складу 242 гвардійського стрілецького полку 82 Гв.СД (до 

3.1943 -484 СП 321СД) за 1942 - 1945 років. Після звільнення Чернігівщини 

його батьки отримали похоронку, що їхній син Скрипко П. Ф. був вбитий 

20.11.1942 року у сталінградській битві. 

Потім, коли виросла його племінниця, вона вирішила написати листа до 

Центрального Архіву МО СССР, щоб дізнатися місце поховання свого 

дядька. Відповідь прийшла 17 листопада 1976 році, в ній йшлося, що 

Скрипко П.Ф. був вбитий в бою 20 листопада 1942 році і похований в селі 

Маломеловське, Клетського району, Сталінградської області. 

Наступний лист прийшов від Клетської селищної ради народних 

депутатів 12.08.1982 року в ньому йшлося, що в хуторі Мелоклетській 

Клетського району Волгоградської області є братська могила загиблих воїнів 

під час Великої Вітчизняної війни. На могилі встановлений обеліск. 

Робітники хлібоприймального підприємства доглядають за могилою. Спільно 

з військкомату перевірені списки загиблих. Скрипка П.Ф. серед них немає. 

Якщо у Вас сповіщення про місце загибелі дядька, просимо вислати копію на 

нашу адресу або на Клетський райвійськкомат. Копія повинна бути завірена 

райвійськкоматом по місцю Вашого проживанню. 

Клетська селищна рада народних депутатів 07.02.1983 року відповіла на 

лист Сіромолот  Марії Борисівни, в ньому йшлося, що копія сповіщення 

направлена в Клетський райвійськкомат, для внесення в списки загиблих 

Скрипко П.Ф. 

Останній лист прийшов від Клетського районного воєнного комісаріату 

25.02.1983 року під №80 в ньому йшлося, що Скрипко П.Ф. загинув у бою з 

німецько – фашиськими загарбниками, на основі копії сповіщення із 

Центрального Архіву внесений в списки братської могили х. Мелоклетській. 



 

 



 

 

 

 



 





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окремо хочу розповісти про свого прадідуся Євгана Бориса 

Маркіяновича. Буду говорити словами його дочки, моєї бабусі Сіромолот 

Марії Борисівни. 

Євган Борис Маркіянович народився 9 вересня 1925 році в смт Березна. 

Безпартійний, не перебував ні у комсомолі, ні у партії. Закінчив лише 3 класа 

в 1937 році. Громадської спеціальності не мав. Коли йому виповнилось 

18 років, його було призвано до лав Радянської Армії. Прибувши з РВК, був 

зарахований списки 206 зап. стрілецького полку на посаді курсанта, стрільця 

з 01.1944, наказ по часті  06.1944 року. 922 стрілецький полк на посаді 

командир стрілецького відділення з 06.1944, наказ по часті 01.1944 року. 

Брав участь в боях і походах з 15.12.1944 по 14.01.1944 року Великій 

Вітчизняній війні. Воював у Польщі. Був тяжко поранений у живіт 14.01.1945 

року і лікувався у воєнному госпіталі і був звільнений з лав радянської армії 

через поранення 20.07.1945 року. Інвалід ІІ групи. Присвоєно воєнне звання 

сержант.  

Був нагороджений 09.05.1945 році медаллю «За перемогу на 

Німеччиною». Також за хоробрість, стійкість і мужність, проявлені в 

боротьбі з німецько – фашиськими загарбниками, і відзначені 40- ліття 

перемоги над радянського народу в Великій Вітчизняній війні 1941-1945 

років Указом Президії Верховної ради СССР від 11 березня 1985 

рокунагороджений орденом Вітчизняної війни 1 ступеня. Помер 03. 02. 1991 

року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


