
Вони 
обороняли та 

визволяли 
Одещину 

 



  Світла пам'ять про всіх полеглих у 
кровопролитних битвах, загиблих у 
підпіллі, на окупованій території та 
на чужині - у концтаборах і на 
каторжних роботах - завжди 
житиме в наших серцях. 

 Низько вклоняємося та висловлюємо 
щиру вдячність ветеранам війни за 
величний бойовий і трудовий 
подвиг!  



Малиновський Родіон Якович 

 (1898-1967)  

Командувач Забайкальським фронтом; 

Міністр оборони СРСР, Маршал 

Радянського Союзу. Двічі Герой Радянського 

Союзу. Війська під командуванням генерала 

армії Р. Малиновського брали участь у низці 

наступальних операцій —  Запорізькій, 

Нікопольсько-Криворізькій, Березнегувато-

Снігурівській, Одеській і Яссько-

Кишинівській 1943 і 1944 рр.  

У 1944 р. за вміле керівництво 

військами фронту і полководницький талант 

Р. Малиновському присвоєно звання 

Маршала Радянського Союзу.  



     Жуков Гаврило Васильович  

(1899-1957)  

    Радянський воєначальник, віце-адмірал. 

Учасник Великої Вітчизняної війни. У роки 

війни брав участь в обороні Одеси.  

 З грудня 1941 р. заступник командувача 

Чорноморським флотом по сухопутній 

обороні Севастополя. З березня 1940 р. 

командир Одеської військово-морської бази. 

На цій посаді в період Великої Вітчизняної 

війни 1941-1945 брав участь в обороні Одеси 

(1941).  

    З грудня 1941 р. заступник командувача 

Чорноморським флотом по сухопутній 

обороні головний бази - Севастополя, один з 

керівників його героїчної оборони.  

 



   Петров Іван Юхимович  

(1896-1958)  

    Радянський воєначальник, генерал 

армії, Герой Радянського Союзу. 20 

серпня 1941 р. І.Ю.Петров став 

командиром 25-ї Чапаєвської 

стрілецької дивізії, з якою взяв 

участь в обороні Одеси. 5 жовтня 

1941 р. генерал-майор І. Ю. Петров 

прийняв командування Приморської 

армією. Він керував евакуацією 

радянських військ з Одеси на 

Кримський півострів.  



   Кондрашин Андрій Кузьмич (1916-1944) - 
народився в селі Дубовичі нині Спаського 
району Рязанської області. Нагороджений 
орденом Леніна, трьома орденами Червоного 
Прапора, орденом Вітчизняної війни I ступеня, 
медалями. 
      Осенью 1943 года майор Корзунов писал в 
боевой характеристике: «Боевые дела 
товарища Кондрашина насыщены героизмом... 
Защищая Одессу и Севастополь, он отдал все 
свои способности и умение, чтобы отстоять от 
врага славные черноморские твердыни... 
Кондрашин является одним из лучших 
снайперов бомбардиров-пикировщиков. Он 
уничтожил 8 транспортов, танкер, канонерскую 
лодку, 12 быстроходных десантных барж и 26 
других судов. На земле он сжег 12 самолетов, 
30 цистерн с горючим и 3 нефтебака, 
уничтожил свыше 20 железнодорожных 
вагонов, 20 разных складов, из них 9– с 
боеприпасами, 16 танков, 27 защитных орудий, 
около 300 автомашин и 80 повозок с грузами и 
живой силой и до 350 гитлеровских солдат и 
офицеров».  



 Онілова Ніна Андріївна 

 (1921-1942)  

Герой Радянського Союзу, командир 

кулеметного розрахунку 54-го стрілецького 

полку, 25-ї Чапаєвської дивізії, Приморської 

армії, Кримського фронту. У Червоній армії — 

з серпня 1941 р. і з того ж часу — на фронті. 

У важких оборонних боях на підступах 

до Одеси Ніна Онілова зі своїм кулеметним 

підрозділом відбивала численні атаки ворога, 

наносячи йому великі збитки. В одному з боїв 

вона була тяжко поранена, але після 

лікування в госпіталі знову повернулась 

у свою дивізію. 

 За мужність і героїзм, проявлені у боях 

під Одесою, відважну кулеметницю 

нагороджено орденом Червоного Прапора .  



     Павличенко Людмила Михайлівна  

(1916-1974)  

   Снайпер 54-го стрілецького полку (25-та 

стрілецька дивізія (Чапаєвська), 

Приморська армія, Північно-

Кавказький фронт), лейтенант. 

Воювала у складі снайперського 

взводу чапаєвської дивізії. При обороні 

Одеси отримала поранення і контузію. 

Згодом допомагала молодим бійцям 

стати справжніми майстрами влучної 

стрільби. Брала участь в обороні 

Севастополя. Загалом на її бойовому 

рахунку значиться 309 убитих 

фашистів. Нагороджена орденом 

Леніна, медалями та іноземними 

орденами. Після війни закінчила 

університет, жила і працювала 

в Москві, була посланцем миру і доброї 

волі в різних куточках світу.  



Бреус Яків Георгійович (1911-1972) - командир  

3-го батальйону 161-го стрілецького полку 95-ї 

стрілецької дивізії Приморської армії Південного 

фронту, лейтенант, учасник оборони Одеси. Герой 

Радянського Союзу. Почесний громадянин Одеси.  

Гефт Микола Артурович (1911-1944) - 

радянський інженер-судомеханик, під час Великої 

Вітчизняної війни - розвідник-нелегал, керівник 

розвідувально-диверсійних груп на території 

окупованої України та Польщі. Учасник одеського 

підпілля. Він став прототипом головного героя 

художнього фільму “Повесть о чекисте” розвідника 

Миколи Густавовича Крафта, знятого за 

однойменною документальною повістю Віктора 

Михайлова, а також фільму “Схватка”   



     Авдєєв-Чорноморський Василь 
Дмитрович  

(1898-1944) 

    Керівник партизанських загонів Одеси, 
кавалер двох орденів Червоного Прапора. 
Більша частина очолюваної ним групи                 
(6 чоловік) наприкінці січня прибула до Одеси, 
де протягом місяця встановила зв'язок майже 
з усіма підпільними організаціями та 
невеликими партизансько-диверсійними 
загонами Іллічівського і Ленінського районів 
міста, Ленселища, антифашистами 
дислокованої тут першої словацької дивізії, 
партизанами Усатового. Він налагодив зв'язок 
з місцевими підпільниками і створив 
партизанські загони в кожному районі. Німці 
оголосили нагороду в 15 тисяч марок за 
упіймання Авдєєва, відомого під прізвиськом 
«Чорноморський». 



    Яків Якович Гордієнко 

  (1925-1942)  

 Юний партизан-розвідник. Керівник групи 

в партизанському загоні Молодцова-Бадаєва в 

Одесі. З серпня 1941 р. в загоні Молодцова-

Бадаєва, який формувався для проведення 

диверсій у тилу окупантів. Спочатку був 

зв'язковим «летючого загону»,який базувався в 

Одесі, потім став його керівником. Проявив 

себе, як відважний і спритний партизан. 

Завдяки Яші і його групі добувалися цінні 

відомості як для Одеського підпілля, так і для 

Ставки. Неодноразово брав участь у бойових 

операціях проти німецько-румунських 

окупаційних сил. 

 Був схоплений в результаті зради і,  

незважаючи на тортури, нікого з загону не 

видав. 



     Молодцов Володимир Олександрович 
(1911-1942)  

    Підпільний псевдонім "Павло Бадаєв" - 
командир підпільної розвідувально-
диверсійної групи, що діяла в катакомбах міста 
Одеси та околицях, капітан державної безпеки. 
У важких умовах підпілля, перебуваючи в 
блокованих ворогом одеських катакомбах він 
створив два партизанських загони. 
Контррозвідку противника вражали розмах і 
масштабність диверсій, підготовлених людьми 
Молодцова.  В порту, на залізниці, на 
аеродромі, в рибальському селищі, навіть у 
лавах самих окупантів - усюди були у нього 
добровільні помічники. Вони забезпечували 
його найціннішої військової та політичної 
інформацією. Своїми активними діями 
партизани загону протягом декількох місяців 
відволікали на себе великі сили ворога. Але 
чим активніше вони діяли, тим лютіше ставали 
окупанти. Вони замурували входи в катакомби, 
влаштовували обстріли каменоломень важкою 
артилерією, але партизани залишалися 
невловимими і невразливими. 

 



Командувач Приморскою армією  
генерал-майор І.Ю. Петров (зліва) 



Контр-адмирал Г. В. Жуков 
приймає донесення з передової. 




