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ІНФОРМАЦІЯ 1.
 Î 24 грудня 1943 р. – 14 січня 1944 р. –  Житомирсько-Бердичівська 

наступальна операція, внаслідок якої війська 1-го Українського фронту генерала 
М. Ватутіна майже повністю очистили від німецьких військ Житомирську, 
частково Київську, Вінницьку і Рівненську області. Німці втратили 72 тис. солдатів 
і офіцерів.

 Î 24 січня – 17 лютого 1944 р. – перемога під Корсунь-Шевченківським 
внаслідок наступальної операції, проведеної військами 1-го і 2-го Українських 
фронтів. Було оточено й знищено німецьке угруповання (10 гітлерівських 
дивізій, які опинилися в «котлі»). Гітлерівське командування втратило 73 тис. 
солдатів і офіцерів, з них 18.2 тис. потрапили в полон. Перемогу під Корсунем-
Шевченківським народ назвав «Сталінградом на Дніпрі». Одночасно з Корсунь-
Шевченківською операцією праве крило першого Українського фронту провело 
Рівненсько-Луцьку операцію. Було визволено 200 населених пунктів, у полон 
захоплено 2 тис. солдатів і офіцерів противника.

 Î 30 січня – 29 лютого 1944 р. – Нікопольсько-Криворізька наступальна 
операція, що була проведена силами третього і четвертого Українських 
фронтів. Було розгромлено 12 дивізій противника, серед них три танкових і 
одну моторизовану. Ліквідація нікопольського плацдарму позбавила німецьке 
командування останньої надії на утримання Криму.

 Î 4 березня - 17 квітня 1944 р. – Проскурівсько-Чернівецька наступальна 
операція.

 Î 26 березня 1944 р. – війська другого Українського фронту вийшли на кордон з 
Румунією поблизу Чернівців.

 Î 8 квітня 1944 р. – 1-й Український фронт вийшов на кордон із 
Чехословаччиною.

 Î 8 квітня – 12 травня 1944 р. – Кримська наступальна операція, проведена 
військами 4-го Українського фронту, завершилася повним розгромом 17-ї 
німецької армії.

 Î Нацисти втратили 100 тис. солдатів і офіцерів, 61.5 тис. з них потрапила в 
полон.

 Î 13 липня – 29 серпня 1944 р. – Львівсько-Сандомирська наступальна 
операція.

 Î Під Бродами було розбито 8 німецьких дивізій, у тому числі дивізія СС 
«Галичина».

 Î Червона армія зайняла західні області України (27 липня визволила Львів) і 
вступила на територію Польщі.

 Î 20-29 серпня 1944 р. – Ясько-Кишинівська наступальна операція 2-го і 3-го 
Українських фронтів. Було визволено Ізмаїльську область України та Молдову.

 Î 8 вересня – 28 жовтня 1944 р. – Карпатсько-Ужгородська наступальна 
операція — завершальна з визволення України.

 Î 8 жовтня 1944 р. – визволення останнього окупованого фашистами населеного 
пункту УРCP – с. Лавочне Дрогобицької області.

 Î 28 жовтня 1944 р. – військами 4-го Українського фронту визволено 
Закарпатську Україну. Відбулося остаточне визволення території України. 
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