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                                                                                          ЄВТУШЕНКО О. В

              КОМАНДНИЙ ПУНКТ 4-го БАТАЛЬЙОНУ 5-ї
ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОЇ БРИГАДИ 3-го ПОВІТРЯНОДЕСАНТНОГО

КОРПУСУ
(с.Таранське, Конотопський р-н, Сумська обл.)

На початку вересня 1941р., вздовж південного берега р.Сейм на ділянці
Мельня-Лизогубівка-Озаричі, займали оборонний рубіж підрозділи 5 ПДБр
3 ПДК. Командував бригадою тоді Герой Радянського Союзу, полковник
О.І.Родимцев. Завдання десантників полягало в утриманні переправ через
р. Сейм - залізничний міст в районі с.Лизогубівка, міст в районі с. Мельня,
не даючи тим самим німецьким танковим підрозділам, переправившись,
оволодіти м. Конотоп і розвинути подальший наступ в район Ромни-
Лохвиця.

У плани німецького командування входило: передовим загонам сходу
форсувати річку Сейм, захопити залізничний міст та невеликий плацдарм
на південному березі Сейму в районі с. Мельня, тим самим забезпечивши
переправу головних сил. Саме на цій ділянці наступаючій 3-й танковій дивізії
24-го мотострілкового корпусу 2-ї танкової групи Гудеріана, протистояли
роти 4-го батальйону 5 ПДБр. (командир батальйону капітан Д. Ф.
Пастушенко).

7 вересня 1941р. десантники прийняли на себе перші удари німецької
артилерії та авіації. Як відомо з записки командира 4-го батальйону 5 ПДБр
(яку, в своїй книзі “Твои, отечество, сыны”, цитує О. І. Родимцев), до 9
вересня практично увесь особистий склад 4-го батальйону загинув. 9 вересня
1941р., внаслідок прямого попадання німецького снаряду в бліндаж, в якому
знаходився КП, увесь командний склад батальйону загинув. Тяжке
поранення отримав і його командир, який, через деякий час, помер від ран
(1).

В 2009р., під час пошукових робіт, які проводились в рамках “Вахти
пам’яті-2009” пошуковими загонами “Останній Рубіж” (м. Конотоп),
«Гвардієць» (м. Суми), Кролевецьким пошуковим загоном в районі с.
Таранське Конотопського району , бліндаж, в якому знаходився КП 4-го
батальйону 5 ПДБр, був знайдений. Знаходився він на північній околиці с.
Таранське, в 70 - ти мерах на схід від сільського цвинтаря, на південній межі
лісу, відомого зараз під назвою “Чортового” або “Чорного”. Фактичне місце
розташування КП співпадає з його позначенням на карті, приведеній О. І.
Родимцевим в своїй книзі (2). Бліндаж прямокутний у плані - 3 х 4 м, при
глибині 2,40 м. З півдня до його входу підходила траншея довжиною 7 м,
при глибині 1,5 м. Стіни бліндажу та траншеї були обшиті дошкою. Знайдені
непоховані останки дев’яти військовослужбовців Червоної Армії. На сьогодні
встановлено особи двох загиблих: за медальйоном - рядовий Вінник Федір
Мартинович, 1914 р. нар., уродженець с. Вінники Нововодолазького р-ну
Харківської обл., телефоніст 4-го батальйону 5 ПДБр. (3); за дарчим надписом
на портсигарі, який належав загиблому - мол. лейтенант Шаповалов
Михайло Іларіонович, 1914 р. н., уродженець с. Михайлівка, Буринського
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р-ну, Сумської обл., командир взводу зв’язку 4-го батальйону 5ПДБр (4).
Встановлено військові звання ще трьох загиблих: лейтенант, ст. лейтенант,
мол. політрук. В ході робіт кожному з загиблих військовослужбовців
присвоєно номер: Б1 - Б9 відповідно. Медальйони військовослужбовців
РСЧА знайдені у шістьох загиблих : Б1, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7. Повністю або
частково заповнені записки - вкладиші медальйонів  були лише у двох
загиблих: Б1 (рядовий Вінник Ф. М.) та Б6. В записці медальйону Б6
збереглись записи: (прізвище та ім’я не записано з самого початку) …
Тимофійович, група крові 1-а, призваний по лінії ЦК КПбУ, уродженець
Баштанського району Миколаївської обл. Відомості про сільську раду, адресу
родини  не підлягають читанню. Інформація про військове звання не внесена
першопочатково.

Під час розкопок КП окремо був знайдений медальйон, який, як
з’ясувалось, не належав жодному з загиблих на командному пункті.
Прочитана записка - вкладиш медальйону. Він належав Шундріну
Олександру Васильовичу, 1906 р.н., уродженцю Саратовської обл.,
Пугачовського району, Рахманівської сільскої ради, с.Рахманівки. В ЦАМО
м. Подільськ міститься інформація про Шундріна О. В.: Шундрін О. В. ст.
політрук 4-го батальйону 5 ПДБр, редактор бригадної газети 5 ПДБр. За
перебування на окупованій території, в 1943 р. виключений зі складу
комуністичної партії. Загинув 28 грудня 1943 р. в складі 33-го окремого
штрафного батальйону 1-го Білоруського фронту (5).

 Під час робіт знайдено елементи вузла зв’язку КП. Сильно пошкоджена
осколками радіостанція “РБ”, вип. 1941р., яка знаходилась на спеціально
прилаштованій грунтовій сходинці в південній частині траншеї, комутатор
та два польові телефонні апарати УНА-Ф-31, один з яких знаходився в
південному куті КП, інший - під загиблим Б4, дві котушки зв’язківця, на одній
з яких зберігся намотаний одножильний дріт.

В ході досліджень встановлено можливу причину загибелі КП -
артилерійський снаряд чи мінометна міна, про що свідчать воронки в
північному (спрямованому до р. Сейм) та східному брустверах бліндажа.

На лівій руці мол. лейтенанта Шаповалова М. І. знаходився ручний
годинник. Пошкоджений осколками його корпус свідчить про те, що
зупинився він як раз в момент вибуху. По стрілках, які назавжди зупинились,
можна говорити про час загибелі КП 4-го батальйону 5 ПДБр - 17 год. 10хв.
09.09.1941 р.

Рядовий Вінник Федір Мартинович та молодший лейтенант
Шаповалов Михайло Іларіонович 68 років вважались безвісти зниклими. З
розповіді  племінника ряд. Вінника Ф. М., Василя Федотовича Вінника,  стало
відомо, що у його дядька був син Миколка, який був закатований німцями в
1942 р. під час однієї з каральних акцій, яка проводилась в їхньому селі.
Хлопчику не виповнилось і трьох років. Дружина Федіра Мартиновича,
Орина Акимівна Вінник, померла в 2007 р., два роки не дочекавшись звістки
про свого чоловіка. Молодший лейтенант Шаповалов Михайло Іларіонович
взагалі не встиг створити сім”ю.

21 червня 2009 р. останки дев’яти військовослужбовців РСЧА, які
загинули в вересні 1941 р. в боях за Батьківщину, були урочисто поховані на
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Меморіалі Слави с. Таранське, як тому і належить справжнім солдатам своєї
Вітчизни!
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