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Марина Ткаченко 

Меморіал на місці розстрілу німецькими окупантами 500 мирних 

жителів на вулиці Мостовій у Дніпропетровську (суч. м. Дніпро) 

Історія: 25 серпня 1941 р. Дніпропетровськ було окуповано німецькими 

військами. У місті розташувалась нацистська окупаційна адміністрація 

однойменної генеральної округи Райхскомісаріату Україна, а також 

Дніпропетровських міської та земельної округ [3]. 

Двір спеціалізованої середньої школи № 9 з поглибленим вивченням 

англійської мови в м. Дніпро є одним з місць масового розстрілу мирних 

громадян. Під час окупації там знаходилося одне з відділень гестапо, яке 

займалося переслідуванням руху опору [2]. 

Восени 1941 р., незабаром після після того, як гітлерівці окупували 

Дніпропетровськ, будівля контори млинового комбінату, що знаходиться на 

сучасній вулиці Княгині Ольги, зайняла зондеркоманда гестапо. Проте, для 

розправи над мирними жителями було вибрано двір дев'ятої школи, відділений 

від контори стіною з цегли. Жителі сусідніх будинків добре пам'ятають, як в 

тій стіні німці зробили прохід, через який приводили людей, призначених для 

«ліквідації» [5]. 

У 1961 р. під час риття котловану для будівлі майстерень на території 

шкільного двору ківш ескалатора підняв людські кістки. Наразі, встановлено 

десятки імен людей, які були розстріляні и поховані в цьому місці. Серед них: 

Іван Котівец (колишній боєць загону Миколи Щорса), Федір Тимченко 

(прикордонник, герой боїв на Хасані), Семен Рондо (партизан з 

Магдалинівського району), Іван Чибіряков (колгоспний ветеран з Любимівки), 

родина Голубнічих (мати і дві дочки) та багато інших [5]. 

У 1967 р. знову постало питання про те, що на території школи 

знаходяться залишки жертв нацизму. Тому, влітку 1967 р. були проведені 

розкопки і судово-медична експертиза, в ході якої було виявлено, що там 

поховані люди різних вікових категорій (переважно молоді). Серед жертв були 

військовополонені, люди похилого віку, жінки, діти. Розстріли відбувалися 
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протягом усього окупаційного періоду. Залишки 167 осіб було перепоховано 

у братську могилу. На могилі, яка знаходиться зліва від входу на Запорізьке 

кладовище, стоїть пам'ятний знак «Скорботна жінка» (див. додаток А) та плита 

з написом: «Здесь покояться останки советских патриотов, расстрелянных 

фашистами во дворе школы №9 в период временной оккупации города 

(сентябрь 1941 года–октябрь 1943 года. Перезахоронены в 1967 году» (див. 

додаток Б) [2]. 

У акті «О переносе останков советских граждан, зверски замученных и 

расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в период временной 

оккупации г. Днепропетровска в 1941 – 43 г.г. на территории школы №9, улица 

Мостовая № 3» ми можемо знайти більш детальну інформацію щодо 

проведених розкопок [1]. 

Розкопки були проведені згідно з рішенням № 485 виконкому 

Дніпропетровської міської ради депутатів трудящих від 18 липня 1967 р. 

комісії з організації перепоховання рештків радянських громадян. Роботи 

проводилися лише у внутрішньому дворі школи. Розташування контрольних 

траншей і місць перебування рештків розстріляних людей представлено на 

схемі (див. додаток В) [1].  

У могилі № 1, розташованій на відстані 2,5 м від стіни на глибині 

близько 1,2 м, виявлені рештки 34 людей. Серед кісток виявлені жіночі туфлі 

на підборах 4 см, залишки шкіряних поясних ремнів, чобіт, чоловічі черевики, 

гумові капці, дерев'яна милиця, протез лівої чоловічої ноги до коліна, жовтий 

мундштук зі слідами тривалого використання. На кістках рук були виявлені 

уламки проржавілого колючого дроту,  яким гестапівці зв'язували руки в'язнів. 

При ретельному огляді рештків виявлено, що майже всі черепи мають вхідний 

кульовий отвір в потилиці і вихідний отвір в лобовій та лицьовій частинах, що 

свідчить про розстріл з близької відстані [1]. 

У могилі знаходилися рештки людей обох статей: виявлено 4 чоловіка у 

віці 20 – 35 років, 9 жінок 18 – 22 років та одна дитина 8-10 років [1]. 
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Друга могильна яма розташовувалася поряд з першою, біля цегляної 

стіни. Яма – неглибока, близько 1,2 м. Всього в цій могилі виявлено 14 

скелетів: 8 чоловіків і 6 жінок. Вік чоловіків становить 25 – 45 років, а жінок 

25 – 30 років. Серед рештків знайдена кругла пудрениця з дзеркалом, на 

картонній кришці якої зберігся малюнок, який зображує футбольну гру. Поруч 

з рештками жінки 25 – 27 років виявлена дитяча гумова іграшка – сірий вовк. 

В одному із черепів чоловіка, приблизно 40 років, на передньому зубі верхньої 

щелепи збереглася сильно стерта золота коронка. Крім того, були виявлені 

чорні жіночі туфлі на високому товстому підборі, шкіряні капці спортивного 

типу та жіночий протез правої ноги нижче коліна (протез заводського 

виготовлення) [1]. 

У третій могилі були знайдені ще не зовсім розкладені рештки п'ятьох 

осіб, з них дві жінки. Розміри ями у плані – невеликі та складають приблизно 

1,2 х 0,7 м, проте глибина сягає 2,5 м. У зв'язку з тим, що черепи розстріляних 

розташовувалися майже у дна ями, є підстави припускати, що в'язні були 

кинуті вниз головою. Були знайдені залишки кофти та іншого теплого одягу, 

що свідчить про те, що розстріл відбувався в осінньо-зимовий період. На 

одному з розстріляних виявлено сильно промаслені робочі штани. Це говорить 

про те, що він міг працювати на промисловому підприємстві або залізниці і, 

мабуть, був заарештований на роботі [1]. 

Після закінчення зазначених робіт була проведена подальша перевірка 

території внутрішнього двору школи шляхом закладки контрольних траншей. 

При цьому був виявлений великий котлован, також заповнений рештками 

розстрілянних. Він розташовувався між будівлею школи і цегляною стіною. 

Розміри котловану: довжина – близько 8 м, ширина – 1,7 м, глибина – 3 м. Шар 

рештків похованих у цьому котловані досягає 1,5 м. Одяг на чоловічих трупах 

– змішаний: військовий і громадянський одночасно. Приблизно 35 трупів були 

одягнені у ватні, військового зразка, штани, під ними цивільні штани (одні, а 

то і дві пари) і нижню білизну військового зразка. Вище поясу – тільки 

сорочка; взуття, як правило, немає. На деяких трупах одяг зберігся повністю. 
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Також знаходили і кілька сорочок, светрів, курток. Так, наприклад, на одному 

з трупів були одягнені поверх нижньої білизни троє цивільних штанів, 

гімнастерка, вовняний пуловер, вельветовий піджак захисного кольору і 

теплий піджак. У кишені гімнастерки одного в'язня були знайдені залишки 

паперів зі слідами нечитабельною тексту [1].  

На жіночих трупах зустрічається, також, зимовий одяг: по дві вовняні 

теплі кофти, нижні кофти з різної легкої тканини, сукня з вишивкою та інше. 

В цій траншеї були виявлені трупи двох дівчат у віці до 20 років з довгими (45-

50 см) темними, туго заплетеними косами, зав'язаними на кінцях бантом з 

шовкової стрічки. На їх черепах є кульові отвори [1]. 

В усьому збереженому одязі ретельно перевірялися кишені. Були 

виявлені такі предмети: чорний пластмасовий мундштук, вишитий "хрестом" 

носовичок, шкіряний портсигар, теслярський олівець, солдатські рукавиці з 

двома пальцями (великим і вказівним), картонна коробочка з-під пудри, 

обтягнута свинцевою фольгою з останками тютюну, коробка з-під цигарок та 

ключ від внутрішнього замка. У одного в'язня в кишені штанів виявлена 

металева мильниця, на верхній кришці якої викарбувано прізвище та ініціали 

Кузнецов І.К. [1]. 

Всього у цьому котловані було 107 трупів, з них: 26 жінок, двоє дітей та 

79 чоловіків. Жінки та чоловіки переважно молодого віку та лише одна жінка 

похилого віку з коротким сивим волоссям. Огляд черепів показав, що частина 

з них має кульовий отвір в лобовій частині, а інша – не має зовсім. Два дитячих 

черепи були розбиті[1].  

Таким чином, в результаті проведеної роботи на території внутрішнього 

двору школи № 9 по вулиці Мостовій № 3, виявлено і перенесено на Запорізьке 

кладовище залишки 160 людей (43 жінки, троє дітей і 114 чоловіків). 

За свідоцтвами очевидців на стінах підвалів були написи, які, на жаль, 

не збереглися. (Наприклад, «Прощайте, мама, умираю за родину!», 

«Отомстите за нас!», «Умираю, но не сдаюсь!...») [5]. 
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Інформація про пам’ятне місце: у 1964 р. на стіні знаходився напис 

«Остановись, склони голову, живущий!» (див. додаток Г). У 1965 р. на місці 

масового розстрілу була встановлена мемаріальная плита пам'яті жителів м. 

Дніпропетровська, розстріляних в 1941 р. німецькими загарбниками. Напис 

був залишений [3]. 

Пам’ятник до 1983 р. включав в себе: стіну з червоної цегли (довжина 15 

м) з текстом, площадку (2,65 х 12,3 х 0,33 м), на якій лежить прямокутна 

чавунна плита (1,2 м х 2,8 м) з меморіальним написом: «Здесь расстреляно 

пятьсот советских граждан в период немецко-фашиской окупации г. 

Днепропетровска» (див. додаток Ґ) [4].  

У 1982 р. була  проведена реконструкція. Меморіальна дошка 

виготовлена з чавуну чорного кольору. Напис чорного кольору на плиті 

читається добре, через те, що він виділений білим кольором. Поруч з надписом 

знаходиться барильєф, на якому зображено чоловіка та жінку, яка скорботно 

склонила голову йому на плече. Висота – 1,8 м. Скульптор – Небоженко 

Володимир Павлович, архітектор – Положий Володимир Степанович (див. 

додаток Д) [4]. 

У жовтні 2018 р. невідомі зняли частину металевого напису і залишили 

лише одне слово "Остановись" (див. додаток Е) [2].  

Відвідування пам’ятного місця: на сьогоднішній день плита 

знаходитися на тому ж місці, за адресою вул. Мостова, 3 (див. додаток Є). 

Будь-який житель міста Дніпра може віддати шану загиблим прямо на місці 

нациського злочину. 

 Діячі: з 8 серпня 1970 р. пам’ятник перебуває на обліку у 

Дніпропетровській обласній «Організації українського товариства охорони 

пам’яток історії і культури». Школярі проводять тематичні заходи біля 

пам'ятного місця.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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Додаток А 

 

Пам’ятна плита біля братської могили на Запорізькому кладовищі, де 

встановлений пам’ятник «Скорботна мати» 

Фото: Ткаченко Марина 
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Додаток Б 

 

Пам’ятна плита на Запорозькому кладивищі з написом: «Здесь покоятся 

останки советских патриотов, расстрелянных фашистами во дворе школы №9 

в период временной оккупации города (сентябрь 1941 года – октябрь 1943 

года). Перезахоронены в 1967 году» 

Фото: Ткаченко Марина 
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Додаток В 

 

Схема розташування могил та контрольних траншей 

Джерело: Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних 

цінностей. Паспорт пам’ятного місця: місце розстрілу радянських громадян у 

період окупації міста Дніпропетровська німецько-фашистськими окупантами  

у дворі школи №9, індекс: 2.4.1449-2.4.21   
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Додаток Г 

 

Вигляд пам’ятної стіни у 1964 р. (до встановлення плити у 1965 р.) 

Джерело: Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних 

цінностей. Паспорт пам’ятного місця: місце розстрілу радянських громадян у 

період окупації міста Дніпропетровська німецько-фашистськими окупантами  

у дворі школи №9, індекс: 2.4.1449-2.4.21 
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Додаток Ґ 

 

Вигляд пам’ятника зі встановленою плитою, до реконструкції 1982 р. 

Джерело: Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних 

цінностей. Паспорт пам’ятного місця: місце розстрілу радянських громадян у 

період окупації міста Дніпропетровська німецько-фашистськими окупантами  

у дворі школи №9, індекс: 2.4.1449-2.4.21 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%90


11 
 

Додаток Д 

 

Вигляд після реконструкції у 1982 р. 

Джерело: Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних 

цінностей. Паспорт пам’ятного місця: місце розстрілу радянських громадян у 

період окупації міста Дніпропетровська німецько-фашистськими окупантами  

у дворі школи №9, індекс: 2.4.1449-2.4.21 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%90


12 
 

Додаток Е 

 

Вигляд меморіалу у 2019 р. 

Фото: Ткаченко Марина 
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Додаток Є 

 

Місце знаходження меморіалу на карті Дніпра 

Джерело:  https://www.google.com/maps/@48.473919,35.0267294,18z 

 

  

https://www.google.com/maps/@48.473919,35.0267294,18z
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6. Что за люди: в Днепре изуродовали мемориал [Електронний ресурс] / 

VGORODE.UA – Режим доступу:  

https://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/377144-chto-za-luidy-v-dnepre-

yzurodovaly-memoryal 
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