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ДЖЕРЕЛО 1.
«Характерною особливістю німецьких ударів було стрімке просування вперед, не 

звертаючи уваги на свої фланги та тили. Танкові та моторизовані з’єднання рухалися 
до повної витрати пального»

Г. К. Маландін, генерал-майор. «Журнал бойових дій військ Західного фронту»

ДЖЕРЕЛО 2.
«Від постійного та жорстокого бомбардування піхота деморалізована і стійкості 

в обороні не проявляє. Підрозділи, які хаотично відступають, а іноді і частини дово-
диться зупиняти і повертати на фронт командирам всіх з’єднань, починаючого від 
командуючого армією, хоч ці заходи, не дивлячись на застосування зброї значного 
ефекту не дали...»

Зведення 4-ї армії, підрозділ Червоної армії, від 24 червня 1941 року № 01. 

ДЖЕРЕЛО 3.
«Полк [...] мав тільки 28 гармат (потрібні 80), причому багато гармат не мали при-

цільних приборів... На 1835 червоноармійців і командирів в полку мали 350 гвинтівок, 
80 карабінів, 5 наганів. Така ситуація і в інших полках...» 

З донесення начальнику Головного політичного управління РККА  
армійському комісару І рангу Мехлісу  

від заступника начальника політуправління Західного фронту.

ДЖЕРЕЛО 4.
«У списках особового складу є 400 чоловіків із Західної України та Північної Буко-

вини, які до цього часу не мають зброї...» 
Інформація від 31 липня 1941 року військового прокурора 60-ї стрілецької дивізії 

Меднюка військовому прокурору 12-го стрілецького корпусу і 12-ї армії.

ДЖЕРЕЛО 5.
Зведення командуючому Південного фронту генерал-полковнику Черевиченко від 

4.12.1941 р. відзначається: «Політпрацівники Червоної армії, які вийшли з оточення, 
повідомляють, що (...) у селах Сталінської та Ворошиловградської областей немало 
людей, які різними шляхами ухиляються від призову в Червону армію...

[...] У тилу противника є немало дезертирів з Червоної армії. Багато з них залиши-
ли фронт, втекли з армії. Є й такі, які, переодягнувшись у цивільний одяг, не бажають 
переходити лінію фронту і повертатися у Червону армію, розходяться по хатах...

[...] Дезертири негативно впливають на політико-моральний стан населення оку-
пованих територій. Дезертири фабрикують різні чутки про безнадійність подальшого 
опору Червоної армії, сіють серед населення зневіру в успішне завершення війни...»

ДЖЕРЕЛО 6.
«З 1929 по 1933 рік в СРСР було репресовано від 10000000 до 15000000 селян. У 

1932 – 1934 роках внаслідок Голодомору в Україні за оцінками Інституту демографії 
та соціальних досліджень імені М. Птухи НАН України демографічні втрати становили 
3900000 чоловік.»
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