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до 90-річчя від дня народження 
двічі героя радянського союзу Васи-
ля степановича Петрова на основі іс-
торичних джерел (особисті спогади, 
документи з особової справи, фрон-
тові листи від однополчан тощо), 
які зберігаються у меморіальному 
комплексі “національний музей істо-
рії Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років”, висвітлено головні віхи 
його життя та бойового шляху.
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життя двічі героя радянсько-
го союзу Василя степановича 
Петрова було пов’язане з украї-
ною. тут він народився, навчався, 
воював, служив…

Втративши у двадцять один 
рік обидві руки, після тривало-

го лікування повернувся на фронт. Без рук, з важким пораненням ніг 
він продовжував громити ворога. Залишився у строю і після Перемо-
ги – дослужився до генерал-полковника, заступника командувача ра-
кетними військами і артилерією. із здобуттям україною незалежності 
указом Президента україни двічі герой радянського союзу Василь 
степанович Петров був залишений на військовій службі у Збройних 
силах україни довічно.

Василь степанович народився 22 червня 1922 року в с. дмитрівка 
Приазовського р-ну Запорізької обл. у бідній селянській родині. коли 
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Василю виповнилося три роки, померла мати. Батько залишився із чо-
тирма малими дітьми. Згодом одружився вдруге.

на початку 30-х років батько за доносом був заарештований і від-
бував покарання на будівництві Біломорканалу. мачуха залишилася 
одна із п’ятьма дітьми. Прогодуватися було важко, і, забравши рідну 
дитину, вона перебралася до іншого села, кинувши напризволяще при-
йомних дітей. у голодному 1933 р. Василь із молодшим братом пішли 
на пошуки рідних. Біля м. Бердянська (Запорізька обл.) непритомного 
Василя знайшли рибалки і здали до дитячого будинку. Брата врятувати 
не вдалося, він помер.

у 1939 р. після закінчення нововасилівської середньої школи Запо-
різької області Василь вступив до сумського артилерійського училища. 
у листопаді 1939 р. прийняв військову присягу1.

у червні 1941 р. у званні лейтенанта В.с.Петров прибув до місця 
служби – у 92-й окремий артдивізіон Володимир-Волинського укріпра-
йону київського особливого військового округу, який дислокувався 
неподалік від західного кордону. Його було призначено командиром 
взводу, заступником командира батареї2.

командир артилерійського підрозділу повинен уміти орієнтуватися 
на місцевості, знати карту, мати достатньо високий рівень тактичної 
підготовки. З першого дня перебування на службі лейтенант Петров 
виявив неабиякий інтерес до бойових навчань та учбових занять, адже 
цього вимагали не лише військові статути та інструкції, а й обстановка 
на кордоні. “В атмосфері життя нашого дивізіону відчувалася тривога, 
напруженість, невизначеність. Це була особлива передвоєнна фаза ві-
йни, оскільки у прикордонній зоні мирний час сплив ще задовго до 
першого пострілу. Противник форсував підготовку до нападу. невбла-
ганно наближався вирішальний час. Війна, що насувалася, вже виявля-
лася у багатьох прикметах. ми, командири, відчували ті ж сумніви, що 
й інші військовослужбовці, але повинні були роз’яснювати рядовому 
складу питання, про які самі не мали уявлення”, – згадував генерал 
Петров3.

22 червня 1941 р. в день свого народження (йому виповнилося 
19 років), він прокинувся від неймовірного гуркоту. не міг збагнути, 
що відбувається: у кімнаті стояв сморід, за стіною гриміли розриви: 
“Війна! я глянув на годинник. стрілки показували 3 години 02 хв.”4.

оскільки інших офіцерів у розташуванні не було, лейтенант Пе-
тров, який прослужив лише два тижні, підняв бійців по бойовій тривозі 
і під гарматним обстрілом вивів бойову техніку з палаючого артилерій-
ського парку, встановив гармати на вогневі позиції. “З моменту, коли я 
зіскочив з дивану і побіг до вікна, я був переконаний, що це війна. але 
у казармі серед криків людей ця думка розсіялася. Знову вона повер-
нулася вже на вулиці, коли побачив солдата, який упав. Війна. ніяких 
сумнівів вже не було”5.
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неясність обстановки, непередбачуваний відхід дивізіону у бік 
Володимира-Волинського – усе це сіяло паніку. лише опівдні батарея 
відкрила вогонь по противнику, хоча сама зазнала значних втрат. над-
вечір довелося вступити у бій з шістьма ворожими танками, два з них 
були знищені, про що лейтенант Петров доповів командиру батареї.

так для Василя степановича почалася Велика Вітчизняна війна, 
яка фактично збіглася у часі з початком його офіцерської служби.

у липні 1941 р. 92-й окремий артдивізіон увійшов до складу 231-го 
корпусного артилерійського полку 15-го стрілецького корпусу 5-ї армії 
Південно-Західного фронту. лейтенанта Петрова було призначено за-
ступником командира 6-ї батареї6.

Бойовий шлях проліг через Полісся: коростень, житомир, Єміль-
чине, малин… у вересні 1941 р. лейтенант Петров вивів війська з ки-
ївського оточення.

Згодом частини 231-го корпусного артполку переправилися через 
річку Прип’ять, продовжили шлях по дніпру, а потім повернули на 
Чернігів і брали участь у боях на північних та східних підступах до 
міста.

З жовтня 1941 р. по квітень 1943 р. старший лейтенант Петров ніс 
службу у 595-ому винищувально-протитанковому артполку 40-ї армії 
Південно-Західного, Брянського, Воронезького фронтів на посадах ко-
мандира взводу, командира батареї, першого помічника начальника 
штабу7.

Протитанкісти завжди зустрічали ворога першими.
1942-й рік. на дону склалася надзвичайна обстановка. радянські 

війська підійшли до переправи. літаки противника почали бомбити 
міст. В цей момент на палаючому мосту з’явилися гармати. За ко-
мандою Петрова гармати були розгорнуті у бойовому порядку і стали 
розстрілювати ворожу піхоту і танки. у цьому бою група на чолі зі 
старшим лейтенантом Петровим взяла у полон 187 чоловік і 40 машин 
бойової техніки8.

Під його командуванням артилеристи до останнього снаряда три-
малися під Харковом. Під Воронежем не покинули бойових позицій, 
навіть коли відступила піхота. Біля старого осколу командир батареї 
переправив гармати через річку на тросах, а сам за екстремальних умов 
проскочив на машині через палаючий міст9.

далі була участь у курській битві і вихід до дніпра у р-ні києва. на 
цей час Василь Петров був капітаном, заступником командира 1850-го 
винищувального протитанкового артполку 32-ї окремої винищувальної 
протитанкової артбригади Воронезького фронту10.

Восени 1943 р. полк, в якому служив Петров, форсував дніпро не-
подалік Великого Букрина на київщині. Відкрити шлях було доручено 
ударній групі, яку очолив капітан Петров.
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ділянка, на якій були зосереджені для форсування передові під-
розділи, обстрілювалася з високого берега ворожою артилерією. на 
світанку 23 вересня, відпливши від лівого берега, радянські солдати 
були обстріляні гітлерівцями, гармати і боєприпаси пішли під воду. до-
чекавшись підмоги і зайнявши кругову оборону, артилеристи Петрова 
відкрили вогонь. “Замінивши…командира полку, тов. Петров… вміло і 
швидко форсував річку дніпро…, зайняв бойову позицію і міцно утри-
мував плацдарм, відбиваючи контратаки противника”11.

Вночі командир бригади скликав нараду. Зібралися всі, крім капі-
тана григорія Болєлого. Петров занепокоївся відсутністю свого друга 
і пішов розшукувати його. капітан Болєлий лежав мертвий. “я підняв 
його, направився до телефонної лінії… Прогриміла серія розривів. на 
мене обрушився удар страшної сили. Здається, я встояв, намагався іти, 
але щось невпинно тягнуло до землі, я провалився кудись”12.

не дочекавшись повернення капітана Петрова, командир бригади 
наказав розшукати його. лише наступного дня Василя Петрова зна-
йшли серед мертвих, у сараї біля медсанбату, капітан ще був живий. 
Його поклали на операційний стіл, ампутували обидві руки.

Після операції Василя степановича евакуювали у фронтовий шпи-
таль, потім у москву. Час від часу він приходив до тями і не міг збаг-
нути, що з ним відбувається. Зрозумів, коли медсестра годувала його 
з ложечки: своїх рук у нього немає. Він був упевнений, що життя за-
кінчилося. Йому йшов лише 21 рік.

мабуть, саме в цей час, на його прохання в особисті документи 
були внесені зміни. так, у біографії Василь Петров зазначав, що наро-
дився у російському місті тамбові і рідних у нього немає13.

капітану не хотілося, аби близькі люди дізналися, що він став не-
мічним інвалідом, який потребував допомоги у найпростіших люд-
ських справах.

але природна вдача брала своє. Воля до життя не залишила його. 
Почалася боротьба за майбутнє, і головною підтримкою у цій боротьбі 
були листи від фронтових друзів.

“дорогий Вася! Бажаю тобі усього найкращого у твоєму лікуванні, 
а головне не засмучуватися і не втрачати надію на краще майбутнє. 
Приїду і поїдемо у бригаду. тебе не покинемо – свого… солдата і улю-
бленого командира”14.

“дорогий друже! досить тобі відсиджуватися у москві. я чекаю 
на тебе без усіляких зволікань. скоріше у львів. Чекаю тебе до дня 
артилерії. отже, до зустрічі”15.

“дорогий Вася! я вважаю, як тільки закінчаться всі операції – ти 
повинен приїхати у бригаду (незалежно від результатів операції). Будь 
здоровий. міцно цілую тебе”16.

у той день, коли Петрову у шпиталі вручили Золоту Зірку і орден 
леніна за мужність, виявлену при форсуванні дніпра (указ Президії 
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Верховної ради срср про присвоєння звання героя радянського со-
юзу від 24 грудня 1943 р.), у Василя степановича остаточно визріло 
рішення повернутися на фронт до своїх однополчан. у лютому 1944 р. 
йому присвоїли військове звання майора17.

З московського шпиталю Василь степанович приїхав до львова, 
куди за ним прибули полкові друзі.

З грудня 1944 р. майор Петров на фронті, обіймає посаду заступ-
ника командира 248-го гвардійського винищувального протитанкового 
артполку 11-ї гвардійської винищувальної протитанкової артбригади 
1-го українського фронту18.

у 1945 р. майора Петрова В. с. було представлено до присвоєння 
чергового військового звання – “підполковник”19. у поданні зазнача-
лося: “Працюючи на посаді командира, показав себе як один із кра-
щих офіцерів Червоної армії. Винахідливий при виконанні бойових 
завдань… Вимогливий до себе та своїх підлеглих, уміє правильно на-
цілити маси на виконання поставлених задач, піклується про бійців”20.

Підтвердив свою характеристику майор Петров у боях на території 
німеччини. із нагородного листа на присвоєння звання героя радян-
ського союзу: “у жорстоких боях в р-ні ниски (німеччина) тов. Пе-
тров знову проявив мужність, героїзм і уміння керувати підрозділом 
за будь-яких обставин. Противник, зосередивши значні сили піхоти та 
танків, перейшов у наступ… гвардії майор Петров… повів дві штур-
мові батареї в атаку на населений пункт, який був зайнятий ворогом. 
Було знищено 8 танків та 200 чоловік піхоти”. рідкісний випадок: у 
графі “Висновок старших начальників” опис подвигу продовжено: “В 
останньому бою… особисто підняв в атаку 1-й батальйон 780-го стрі-
лецького полку і в цей час був важко поранений в обидві ноги”21.

указом Президії Верховної ради срср від 27 червня 1945 р. Ва-
силю степановичу Петрову було присвоєно звання героя радянського 
союзу з врученням другої медалі “Золота Зірка”.

Після закінчення Великої Вітчизняної війни залишився на службі. 
у лютому 1946 р. йому було присвоєно військове звання “підполков-
ник”. Він продовжував командувати 248-м гвардійським винищуваль-
ним протитанковим львівським артполком 11-ї окремої гвардійської 
винищувально-протитанкової Проскурівської артбригади Центральної 
групи військ. В одній із перших повоєнних характеристик відзначилися 
його особисті якості: “не дивлячись на молоді роки, досвідчений, роз-
важливий, ініціативний і великої волі командир”22.

Поки йшла війна, все було зрозуміло: треба бити ворога. а до мир-
ного життя підполковник Петров був не готовий. Він продовжував “во-
ювати”. так у його особовій справі з’явилася перша негативна характе-
ристика: “З роботою командира полку у війну справлявся… у мирних 
умовах… не міг дати повноцінного керівництва полком… Його непо-
стійність у характері, що переходила від надмірної вимоги до випадків 
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особистої недисциплінованості, виявлялася у порушенні військових і 
громадських порядків. Фізична вада… наклала відбиток на його пси-
хологію, що привело до різних пригод. доцільно звільнити з Червоної 
армії…”23.

у травні 1946 р. Василь степанович подав рапорт: “Прошу демобі-
лізувати мене в запас, оскільки за станом здоров’я обов’язки командира 
полку виконувати не можу”24.

Проте командир бригади, бойовий побратим, герой радянського 
союзу і. В. купін розумів, що не зможе Петров прожити без армії, 
адже в її лавах минуло все його свідоме життя. та й сім’ї у Василя 
степановича не було, тому і не дав рапорту подальшого ходу.

 у 1947 р. підполковника Петрова було переведено до Прикарпат-
ського військового округу. до 1964 р. він був на посадах заступника 
командира полку, бригади. у 1953 р. йому присвоїли військове звання 
“полковник”. В атестації на присвоєння звання зазначалося: “незважа-
ючи на фізичні вади (відсутність обох рук) багато допомагає коман-
дуванню полку у наведенні уставного порядку, у зміцненні військової 
дисципліни”25.

у 1952 р. Василь Петров екстерном закінчив історичний факультет 
львівського державного університету, а у 1959 р. захистив кандидат-
ську дисертацію. рішенням Вищої атестаційної комісії та ради Військо-
вої артилерійської командної академії Петрову Василю степановичу 
присуджено вчену ступінь кандидата військових наук26.

Цього ж року полковника Петрова було нагороджено медаллю 
“За бездоганну службу” 1-го ступеня. із подання до нагородження ме-
даллю: “Вимогливий і рішучий офіцер. свої знання і практичні нави-
чки уміло… передає підлеглим. систематично передає офіцерському 
складу досвід дії винищувально-протитанкового артполку у складних 
умовах сучасного бою. Багато уваги приділяє дослідницькій роботі, 
сміливо і переконливо висуває нові прийоми і форми ведення бою у 
складних умовах”27.

у 1962 р. йому присвоєно військове звання генерал-майора арти-
лерії28.

у 1964 р. Василя степановича було призначено на посаду поміч-
ника командувача ракетними військами і артилерією Прикарпатського 
військового округу. Йому рекомендували “продовжувати активно пра-
цювати над упровадженням досвіду Великої Вітчизняної війни у прак-
тику навчання і виховання воїнів збройних сил срср”29.

результатом його багаторічних творчих зусиль став тритомник 
“минуле з нами”, рукописні сторінки якого зберігаються у фондовій 
колекції національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941–
1945 років30. З 1977 р. В. с. Петров – генерал-лейтенант артилерії31.

Після розпаду срср і здобуття україною незалежності двічі ге-
рой радянського союзу В. с. Петров відповідно до указу Президента 
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україни від 11 вересня 1994 р. був залишений на військовій службі 
у Збройних силах україни довічно. 16 липня 1999 р. було ухвалено 
Постанову Верховної ради україни “Про заходи державної підтримки 
двічі героя радянського союзу Петрова В. с.”, відповідно до якої гене-
рал-лейтенанту Петрову рекомендувалося “створити умови для плідної 
роботи та використання його професійного і бойового досвіду у справі 
розбудови Збройних сил україни”32. україна високо оцінила діяльність 
Василя степановича. За особливі заслуги у захисті державного сувере-
нітету і зміцнення обороноздатності та безпеки україни він був нагоро-
джений орденами Богдана Хмельницького трьох ступенів та медаллю 
“Ветеран військової служби”33.

указом Президента україни від 22 серпня 1999 р. у зв’язку з 60-річ-
чям перебування генерал-лейтенанта В.с.Петрова на військовій службі 
йому присвоєно військове звання генерал-полковника34. останні роки 
життя В. с. Петров займав пост заступника командувача ракетними 
військами і артилерією головного командування сухопутних військ 
Збройних сил україни.

Помер Василь степанович Петров 15 квітня 2003 р. Похований 
на Байковому кладовищі у м. києві. Відповідно до наказу №73 від 16 
квітня 2003 р. головнокомандувача сухопутних Військ Збройних сил 
україни (по стройовій частині) генерал-полковника Петрова Василя 
степановича виключено зі списків офіцерського складу у зв’язку зі 
смертю35.

Все життя Василь степанович Петров був переконаний, що “вій-
ськова служба є єдиним заняттям, яке гідне порядної людини”36.
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к 90-летию со дня рождения дважды героя советского союза Василия 
степановича Петрова на основе исторических источников (личные воспоми-
нания, документы из личного дела, фронтовые письма однополчан и т.п.), 
которые хранятся в мемориальном комплексе “национальный музей истории 
Великой отечественной войны 1941–1945 годов”, раскрыты основные вехи 
его жизни и боевого пути.

Ключевые слова: герой советского союза; В. с. Петров; Великая оте-
чественная война.

 
The author highlights the main milestones of life and fighting way of Vasyl 

Stepanovych Petrov, the Twice Hero of Soviet Union, on the bases of historical 
sources, namely memories, documents of personal fond, the letters from the front of 
comrades-in arms that stored in the Memorial Complex “National Museum of His-
tory of Great Patriotic War of 1941–1945”. The article is dedicated to the 90-An-
niversary of Petrov.

Keywords: the Hero of Soviet Union; V.S. Petrov; the Great Patriotic War of 
1941–1945.


